
 

 

  

 

รายงานประเมินคณุภาพภายใน 

ประจ าปีการศึกษา  2558 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

98/12  หมู่ท่ี 2  ถนนโพธาราม ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง  

จงัหวดัเชียงใหม่ 
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สงักดั  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 

ค าน า 
 

ตามความในมาตรา 5 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.  2542 แก้ไขเพิม่เตมิ
โดย พระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาติ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.  2545 ก าหนดไวใ้นมาตรา  47  ให้
สถานศกึษาจดัให้มรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาและให้ถอืว่าการประกนัคุณภาพ
ภายในเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศกึษาทีต่อ้งด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง  โดยมกีาร
จดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดัและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาและการรองรบัการประเมนิภายนอก 

 การประกนัคุณภาพการศึกษา  จึงเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
เพราะเป็นระบบทีส่รา้งความมัน่ใจวา่สถานศกึษาสามารถจดัการศกึษาไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน  
ผูส้ าเรจ็การศกึษามคีวามรู ้ ความสามารถ  มคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามทีห่ลกัสตูรก าหนด
และสงัคมตอ้งการ 

 รายงานประเมนิคุณภาพภายใน ประจ าปีการศกึษา 2558  ฉบบันี้จดัท าขึน้เพือ่รายงาน
ผลการประเมนิตนเองตามระบบการประกนัคุณภาพภายในของวทิยาลยัฯ ตามมาตรฐานการ
อาชวีศกึษา(สอศ.) พ.ศ. 2555   เพื่อการประกนัคุณภาพการสอนและการส่งเสรมิผูเ้รยีนด้าน
ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานรายบุคคลที่วทิยาลยัฯก าหนด  จะส่งผลต่อคุณภาพการ
บรหิารจดัการของสาขาวชิาและวทิยาลยัฯ ต่อไป 

 ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่ได้ให้ความร่วมมอื 
รวมถึงร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์และพฒันาวทิยาลยัฯจนท าให้การด าเนินงานของวทิยาลยัฯ 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพบรรลุผลดงันโยบายทีก่ าหนดไว ้
 
 
       วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลาน
นา 
                   มถิุนายน 2558 
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สารบญั 
 ค านา 
 สารบญั 
 บทสรปุผูบ้ริหาร 

 ตอนท่ี 1 สภาพทัว่ไปของสถานศึกษา 
  1. ขอ้มลูทัว่ไป 
  2. ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ สงัคม ชุมชนบรเิวณสถานศกึษา 

3. ประวตัสิถานศกึษา 
4. โครงสรา้งการบรหิารของสถานศกึษา 
5. ขอ้มลูดา้นการบรหิาร 
6. จ านวนคร/ูบุคลากรทางการศกึษา/บุคลากรอื่น ๆ 
7. จ านวนผูเ้รยีนจ าแนกตามหลกัสตูร ประเภทวชิา/สาขาวชิา/สาขางาน และชัน้ปี 
8. เกยีรตปิระวตัขิองสถานศกึษา 
9. เป้าหมายความส าเรจ็การด าเนินงานตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 ตอนท่ี 2 การด าเนินงานของสถานศึกษา  
  1. ทศิทางการด าเนินงานของสถานศกึษา 
  2  แผนปฏบิตั ิการประจ าปี 
  3. รายงานดา้นงบประมาณ 
  4. การพฒันาสถานศกึษาจากผลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานการศกึษา 
 ตอนท่ี 3  การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา    
  มาตรฐานที ่1 ผูเ้รยีนและผูส้ าเรจ็การศกึษา 
  มาตรฐานที ่2 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน 
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มาตรฐานที ่3 การบรหิารจดัการอาชวีศกึษา 
มาตรฐานที ่4 การบรกิารวชิาการและวชิาชพี 
มาตรฐานที ่5 นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยั 
มาตรฐานที ่6 การปลกูฝังจติส านึกและเสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก 
มาตรฐานที ่7 การประกนัคณุภาพการศกึษา 

 ภาคผนวก     
  1. มตคิณะกรรมการบรหิารใหค้วามเหน็ชอบรายงานประเมนิคุณภาพภายใน  
  2. รายชือ่คณะกรรมการ 

 
 
 
 
 

 
บทสรปุผูบ้ริหารผลการประเมินคณุภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ผลการประเมนิคุณภาพภายในการอาชวีศกึษา 

 

สรปุผลการประเมินคณุภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา    

1. ระดบัตวับง่ชี ้
1.1 ตวับ่งชีผ้า่นเกณฑก์ารประเมนิ    จ านวน    34    ตวับ่งชี ้
1.2 ตวับ่งชีไ้ม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ    จ านวน     -     ตวับ่งชี ้   

2. ระดบัมาตรฐาน 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1๐ 11 12 

รว

ม 
เฉล่ีย 

1 5 5 5 5 5 - 5 5 5    40 5.00 
2 4 5 5 5 4        23 4.60 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 59 4.92 
4 5            5 5 
5 4 5           9 4.50 
6 5 5 4 4         18 4.50 
7 5 5           10 5.00 

มาตรฐาน

ท่ี 

ตวับง่ช้ี

ที ่
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 2.1 มาตรฐานทีผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ จ านวน   7   มาตรฐาน  
          2.2 มาตรฐานทีไ่ม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ จ านวน   -    มาตรฐาน                                 
3. ผลการประเมนิผา่นเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการอาชวีศกึษาโดยหน่วยงานตน้สงักดั 
          ✓  ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ                          ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 
 
จดุเด่น 

วทิยาลยัฯ ส่งเสรมิพฒันาผูเ้รยีนและผูส้ าเรจ็การศกึษาอาชวีศกึษา  ใหม้คีวามรูใ้นเชงิ
วชิาการ ทกัษะทางวชิาชพี และคุณสมบตัิที่พึงประสงค์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้สอนจดักระบวนการ
เรยีนการสอน รวมถงึการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรดา้นคุณธรรม จรยิธรรม เพื่อใหเ้กดิคุณภาพ
แก่ผู้เรยีน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลกั และสมรรถภาพ
ทัว่ไป ด้านสมรรถนะวชิาชพี สามารถเป็นผูป้ระกอบการหรอืท างานในสถานประกอบการ จน
เป็นทีย่อมรบัหรอืศกึษาต่อในระดบั  ทีส่งูขึน้ 

วทิยาลยัฯ ส่งเสรมิพฒันาการจดัการเรยีนการสอน โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั ด้วย
เทคนิควธิกีารสอนทีห่ลากหลาย มุ่งสมรรถนะอาชพี และบูรณาการคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม 
คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ และปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ วทิยาลยัฯก าหนดให้การ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา มุ่งเน้นเสริมสร้างสมรรถนะอาชีพ ใช้วิธีการวัดผล
ประเมนิผลที่หลากหลาย          และเหมาะสม รวมตลอดจนจดัท างานวจิยัเพื่อแก้ปัญหาและ
พฒันาการเรยีนการสอน                 ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

วทิยาลยัฯ ส่งเสรมิพฒันาการบรหิารจดัการอาชวีศกึษา โดยจดัท าแผนบรหิารจดัการ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชวีศกึษา การพฒันาสถานศกึษาตามอตัลกัษณ์การจดัการ
ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศในการบรหิารจดัการ การบรหิารความเสีย่ง การจดัระบบดูแลผูเ้รยีน 
การพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้มภูมทิศัน์ อาคารสถานที ่การบรหิารจดัการวสัดุครุภณัฑ ์รวม
ตลอดถงึ        การบรหิารงานวทิยาลยัโดยผู้บรหิารที่มภีาวะผูน้ า การพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และ   การบริหารการเงินและงบประมาณ การระดมทรัพยากรในการจัด
อาชวีศกึษากบัเครอืขา่ย ทัง้นี้เพือ่การบรหิารจดัการอาชวีศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพ 

วทิยาลยัฯ สง่เสรมิการบรหิารวชิาการและวชิาชพีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ทอ้งถิน่/ชุมชน 
 วทิยาลยัฯ ส่งเสรมิให้ครูและผู้เรยีนจดัท านวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์หรอื
ง า น วิ จั ย 
ทีเ่ป็นประโยชน์ ตลอดจนมกีารเผยแพร ่โดยก าหนดใหค้รผููส้อนทุกคนจดัท างานวจิยัเพือ่พฒันา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน และก าหนดให้ผู้เรียนในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 จัดท า
นวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ งานสรา้งสรรคใ์นรายวชิาโครงการ โดยวทิยาลยัฯด าเนินการน าผลงาน
ไปใชป้ระโยชน์   และเผยแพรสู่ส่าธารณชน 
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 วทิยาลยัฯ สง่เสรมิการปลกูฝังจติส านึกและเสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก 
ได้แก่ ส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข ท านุบ ารุง
ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม ส่งเสรมิการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ส่งเสรมิการปลูกฝังจติส านึก ด้าน
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และส่งเสรมิกฬีาและนันทนาการ โดยการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 
รวมตลอดจนการสอดแทรกเนื้อหาในแต่ละรายวชิา 
 วิทยาลัยฯ ส่งเสริมพัฒนาการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 โดยจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพ
ภายใน ประกอบดว้ยการประเมนิคุณภาพภายใน การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฏกระทรวง ว่าด้วยระบบ
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 
 
จดุควรพฒันา   

- 
แนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต  

1. พฒันาหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการและหน่วยงาน     

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. พฒันาหลกัสตูรใหเ้ป็นมาตรฐาน ประชาคมอาเซยีน (AEC) 
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รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาเอกชน  ประเภทอาชีวศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
ตอนท่ี 1  

สภาพทัว่ไปของสถานศึกษา 
 

1. ข้อมูลทัว่ไปของสถานศึกษา 
  วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา  
 ตัง้อยู่เลขที่ 98/12  หมู่ที่ 2  ถนนโพธาราม  ต าบลชา้งเผอืก  อ าเภอเมอืง จงัหวดั
เชยีงใหม่  50300           โทรศพัท ์ 053-210057 - 8         โทรสาร   053-225181  
Website www.lcc.ac.th          E – mail   lanna.ac1985@hotmail.com   
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  สังกดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การศกึษาเอกชน 
 

 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สงัคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 
 สภาพชุมชนรอบบรเิวณวทิยาลยัฯ มอีาณาเขตตดิกบัวดัเจด็ยอด  จงัหวดัเชยีงใหม่  
และอยูใ่กลก้บัมหาวทิยาลยัราชมงคลลา้นนา (เจด็ยอด) ภาคพายพั เชยีงใหม่    
 

3. ประวติัสถานศึกษา  
โรงเรยีนพณิชยการลานนาเชยีงใหม่ ก่อตัง้ขึ้นโดยนักธุรกิจชาวเชยีงใหม่ในนามของ

บรษิัท ลานนาการศึกษา จ ากดั  ปัจจุบนัได้เปลี่ยนชื่อเป็น บรษิัทเชียงใหม่การศึกษา จ ากดั 
คณะกรรมการบรหิารไดม้อีุดมการณ์ และเจตจ านงทีจ่ะใหโ้รงเรยีนพณิชยการลานนาเชยีงใหม่ 
เป็นสถานศกึษาที่   มคีุณภาพและมคีวามสมบูรณ์สูงสุด ทัง้ทางด้านวชิาการ คุณธรรม และ
จรยิธรรม 

โรงเรยีนพณิชยการลานนาเชยีงใหม่ไดร้บัใบอนุญาตจากกระทรวงศกึษาธกิารใหเ้ปิดท า
การสอนในปีการศึกษา 2528 โดยตัง้อยู่เลขที่ 168 / 1 ถนนช้างคลาน อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชยีงใหม่   มพีืน้ที ่8 ไร่เศษ จากสถติกิารรบันักศกึษา ปรากฏว่ามจี านวนนักศกึษาเพิม่มากชัน้
ทุกปี ท าให้สถานที่เดิมคับแคบ ไม่เพียงพอที่จะรองรบันักศึกษาได้อีกต่อไป ดังนัน้ ในปี
การศกึษา 2533 จงึได้ท าการย้ายโรงเรยีน มายงัสถานที่แห่งใหม่ ตัง้อยู่เลขที่ 98 / 12 หมู่ 2 
ถนนโพธาราม ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 16 ไร่เศษ บริเวณ
โรงเรยีนฯประกอบดว้ยอาคาร 5 หลงั ซึง่ไดแ้ก่ อาคารอ านวยการ อาคารสามคัค ีอาคารโรจนา
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รุณ อาคารแมททวิ  และอาคารส านักงาน ซึง่อาคารแต่ละหลงัไดท้ าการตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ
ทุกหอ้ง นอกจากนี้ โรงเรยีนฯยงัมหีอ้งประชุมหลายขนาด ซึ่งสามารถบรรจุผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้
ตัง้แต่ 20 คน ถงึ 1,500 คน  และมสีนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล รวมทัง้สนามเซปัก
ตะกรอ้เพือ่สง่เสรมิใหน้ักศกึษาไดม้โีอกาสในการออกก าลงักายดว้ย บรรยากาศภายในโรงเรยีน
ฯมคีวามเงยีบสงบเหมาะแก่การศกึษาเป็นอย่างยิง่ นอกจากนัน้ โรงเรยีนฯได้จดัอุปกรณ์การ
เรยีนการสอนไว้อย่างครบครัน ทันสมยั เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา                  โดยมี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน 11 ห้อง ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทยจ านวน 7 ห้อง 
ห้องปฏิบตัิการพิมพ์ดีดองักฤษจ านวน 6 ห้อง ห้องปฏิบตัิการพิมพ์ดีดไฟฟ้าจ านวน 3 ห้อง          
และหอ้งปฏบิตักิารเครือ่งค านวณจ านวน 1 หอ้ง 

ปัจจุบนัโรงเรยีนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วทิยาลยัเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา ตามใบอนุญาตเลขที่ ชม  01-001/2555 ชื่อภาษาอังกฤษ LANNA 
COMMERCIAL TECHNOLOGY COLLEGE ผู้บริหารวิทยาลัยประกอบด้วย ดร.วชัระ  ตัน
ตรานนท ์เป็นผูจ้ดัการ   นางสาวกุลวด ี เกยีรตไิชยากร  เป็นผูร้บัใบอนุญาต  เป็นประธานคณะ
บรหิารวทิยาลยั อาจารยบ์งกช  ชยัพนัธ ์ เป็นผูอ้ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

4. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  

โครงสร้างการบริหารงาน 

วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูจ้ดัการ 

 

ผูรั้บใบอนุญาต 

 ผูอ้  านวยการ 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา 

  
  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายปกครอง 

 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ      
 ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

ฝ่ายส านกังาน 

และบริการ 
ฝ่ายวิชาการ 

 



 

 

  

5. ข้อมูลด้านการบริหาร 
      5.1 คณะกรรมการบรหิารชุดปัจจุบนั   ตามทีต่ราสารจดัตัง้ของสถานศกึษาก าหนด 

 

ท่ี ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่งใน

คณะกรรมการ 
ระยะเวลาการด ารง 

ต าแหน่ง 
1 นายวชัระ  ตนัตรานนท ์ ผูจ้ดัการ 30 ปี 
2 นางสาวกุลวด ี เกยีรตไิชยากร ผูร้บัใบอนุญาต 4 ปี 
3 ดร.ณฐัยิา  ตนัตรานนท ์ กรรมการ 2 ปี 
4 นางสาวอรญัญา  เกยีรตไิชยากร กรรมการ 2 ปี 
5 นางสาวบงกช  ชยัพนัธ ์ ผูอ้ านวยการ 4 ปี 
6 นางสาวไอยญาลลิ  จุมปา ผูแ้ทนคร ู 2 ปี 
7 นายปิยะศกัดิ ์ เคา้ศรวีงษ ์ ผูแ้ทนผูป้กครอง 2 ปี 

 
  5.2  ผูร้บัใบอนุญาต  ชือ่ – สกุล  นางสาวกุลวด ี เกยีรตไิชยากร 

โทรศพัท ์ (053) 210057-8      E- mail  lanna.ac1985@hotmail.com 
วุฒกิารศกึษาสงูสุด  ปรญิญาโท     สาขา   การตลาด 
ด ารงต าแหน่งนี้ตัง้แต่   1  ธนัวาคม  2554 

  5.3  ผูจ้ดัการ  ชือ่ – สกุล    นายวชัระ  ตนัตรานนท ์
โทรศพัท ์ (053) 210057-8      E- mail  lanna.ac1985@hotmail.com 
วุฒกิารศกึษาสงูสุด  ปรญิญาเอก     สาขา  บรหิารธุรกจิ 
ด ารงต าแหน่งนี้ตัง้แต่   8  เมษายน  2528 

5.4  ผูอ้ านวยการ  ชือ่ – สกุล  นางสาวบงกช  ชยัพนัธ ์
โทรศพัท ์ (053) 210057-8      E- mail  lanna.ac1985@hotmail.com 
วุฒกิารศกึษาสงูสุด   ปรญิญาโท   สาขา การบรหิารการศกึษา 
ด ารงต าแหน่งนี้ตัง้แต่     18  พฤษภาคม  2554 
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6. จ านวนคร ู/ บคุลากรทางการศึกษา / บุคลากรอ่ืน ๆ  

(ปีท่ีจดัท ารายงาน ส ารวจ ณ วนัที ่10 มถิุนายน ของปีการศกึษาทีร่ายงาน) 

ประเภทบคุลากร 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบ

ประกอบ
วิชาชีพ 

วฒิุการศึกษา 

คร
ปูร

ะจ
 า 

คร
พูเิ
ศษ

 

มี ไม
่ มี 

ปริ
ญ
ญ
าเ
อก

 

ปริ
ญ
ญ
าโ
ท 

ปริ
ญ
ญ
าต

รี 

ต า่
กว

่ าป
ริญ

ญ
า

ตรี
 

ผูร้บัใบอนุญาต 1 1 - 1 - - 1 - - 
ผูจ้ดัการ 1 1 - - 1 1 - - - 
ผูอ้ านวยการ 1 1 - 1 - - 1 - - 
คร ู 79 71 8 65 14 - 12 65 2 
บคุลากรทางการ
ศึกษา 

- - - - - - - - - 

บคุลากรสนับสนุน - - - - - - - - - 
รวม 82 74 8 67 15 1 14 65 2 

คร ูหมายถงึ  ผูท้ีไ่ดร้บัการบรรจุใหเ้ป็นครใูนสถานศกึษา 
ครพูเิศษ หมายถงึ  ครทูีม่สีญัญาจา้งต่อเนื่องไมน้่อยกวา่  9 เดอืน 
บุคลากรทางการศกึษา  หมายถงึ  ผูป้ฏบิตัหิน้าทีบ่รรณารกัษ์  งานแนะแนว   

                    งานเทคโนโลยกีารศกึษา งานทะเบยีนวดัผล  และงานบรหิารงานทัว่ไป 
บุคลากรสนบัสนุน  หมายถงึบุคลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นสถานศกึษา  นอกเหนือจากครู 

              และบุคลากรทางการศกึษา 
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จ าแนกครตูามสาขาวิชา/สาขางาน 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านว
น(คน) 

สถานภาพ 
ใบ

ประกอบ
วิชาชีพ 

วฒิุการศึกษา 
หลกัสูตร  
ท่ีจบ 
คร
ปูร

ะจ
 า 

คร
พูเิ
ศษ

 

ม ี ไม
ม่ ี

ปร
ญิญ

าเอ
ก 

ปร
ญิญ

าโ
ท 

ปร
ญิญ

าต
ร ี

ต ่า
กว

า่ป
รญิ

ญา
ตร

 ี

ตร
ง 

ไม
ต่ร
ง 

ระดบัปวช. 
ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ 

สาขางานการบญัชี 
สาขางานการขาย 
สาขางานคอมพิวเตอร์
ธรุกิจ 
สาขางาน
ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
6 
3 
7 
7 

 
 
 
6 
3 
6 
7 

 
 
 
- 
- 
1 
- 

 
 
 
5 
3 
3 
7 

 
 
 
1 
- 
4 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
2 
1 
1 

 
 
 
6 
1 
6 
6 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
6 
3 
6 
6 

 
 
 
- 
- 
1 
1 

ประเภทวิชา  อตุสาหกรรม
ท่องเท่ียว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว 
            สาขางานการท่องเท่ียว 

 
 
 
5 

 
 
5 

 
 
- 

 
 
5 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
- 

 
 
 
1 

 
 
 
4 

ระดบั ปวส. 
ประเภทวิชา บริหารธรุกิจ 

สาขาวิชาการบญัชี 
สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธรุกิจ 
สาขาวิชา

 
 
8 
4 
6 
5 

 
5 
4 
5 
5 

 
 
3 
- 
1 
- 
 

 
6 
4 
3 
4 

 
2 
- 
3 
1 

 
- 
- 
- 
- 

 
2 
1 
1 
1 

 
6 
3 
5 
4 

 
- 
- 
- 
- 

 
 
6 
4 
6 
4 

 
 
2 
- 
- 
1 
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ภาษาต่างประเทศธรุกิจ 

ประเภทวิชา อตุสาหกรรม
ท่องเท่ียว 
สาขาวิชาการจดัการธรุกิจ
ท่องเท่ียว 

 
4 

4 - 4 - - - 4 - 

 
1 

 
3 

ประเภทวิชาหมวดวิชาสามญั 
          สาขาวิชาสามญั 

 
24 21 3 21 3 - 1 21 2 

 
20 

 
4 

 

 

 

 

 

 

7. จ านวนผูเ้รียนจ าแนกตามหลกัสตูร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชัน้ปี   

         (ส ารวจ ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2558) 

 

หลกัสตูร/ประเภทวิชา 
ชัน้ปี 

รวม 
1 2 3 

ผูเ้รยีนรวมทัง้สถานศกึษา 445 366 231 1,042 

ปวช. 170 136 231 537 

ปวส. 275 230 - 505 

ปวช.  แยกตามประเภท
วิชา       

    

- ประเภทวชิาพาณิชยก
รรม 

124 110 184 418 

- ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  
  ทอ่งเทีย่ว 

46 26 47 119 

รวม 170 136 231 537 
ปวส. แยกตามประเภท     
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หลกัสตูร/ประเภทวิชา 
ชัน้ปี 

รวม 
1 2 3 

วิชา 
- ประเภทวชิาบรหิารธุรกจิ 232 194 - 426 
- ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
  ทอ่งเทีย่ว 

43 36 - 79 

รวม 275 230 - 505 
 

 8. เกียรติประวติัของสถานศึกษา   

คร ู
1.  นางขจรเกียรติ ์  ขุนสมุทร์ ได้รบัพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ดเิรกคุณา

ภรณ์     ชัน้ที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  ประจ าปี พ.ศ. 2557 (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที ่132 ตอนที ่1 ข วนัที ่9 มกราคม 2558)  เมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์
2559 

2.  นางสาวนพรตัน์  อนิทจนัทร์  ไดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ดเิรกคุณา
ภรณ์     ชัน้ที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  ประจ าปี พ.ศ. 2557 (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที ่132 ตอนที ่1 ข วนัที ่9 มกราคม 2558)  เมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์
2559 

3. นางสาวศรนิยา  นุยามงั ไดร้บัเกยีรตบิตัรครดูเีด่น  ประจ าปีการศกึษา 2558 ระดบั
อาชวีศกึษา  จาก นายกสมาคมโรงเรยีนเอกชนจงัหวดัเชยีงใหม่ เพือ่แสดงว่าเป็น
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครูด้วยความมุ่งมัน่เสียสละ สร้างคุณประโยชน์ต่อ
โรงเรยีนและการศกึษาเอกชนจงัหวดัเชยีงใหม่  เมือ่วนัที ่ 16 มกราคม 2559 

 
 
4.  นางสาวมตัตกิา  ขวญัใจ ได้รบัโล่เชดิชูเกยีรตคิรูในดวงใจ จากสมาคมโรงเรยีน

เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครู  ด้วยความมุ่งมัน่ 
เสยีสละ มผีลงานดเีด่น  สรา้งคุณประโยชน์ต่อวทิยาลยัฯ และการศกึษาเอกชน
จังหวัดเชียงใหม่ ระดับอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  เมื่อวันที่ 10 
กุมภาพนัธ ์2559 

5. นางพวงพลอย  ขนัเลข ได้รบัเกียรติบัตรการประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและ
นวตักรรมการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 8 การประเมินผลงานในระดบั ดีมาก 
ประจ าปีการศกึษา 2558  จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
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แห่งประเทศไทยร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) 
เมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2558 

6. นางตรีรัช  เตจ๊ะขอด ได้รับเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวตักรรมการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 8 การประเมินผลงานในระดบั ดีมาก 
ประจ าปีการศกึษา 2558  จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทยร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) 
เมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2558 

7. นายวทัญญู  การกล้า ได้รับเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวตักรรมการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 8 การประเมินผลงานในระดบั ดีมาก 
ประจ าปีการศกึษา 2558  จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทยร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) 
เมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2558 

8. นายอาทิตย์  แขมภูเขยีว ได้รบัเกียรติบตัรการประกวดแข่งขนัผลงานวจิยัและ
นวตักรรมการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 8 การประเมินผลงานในระดบั ดีมาก 
ประจ าปีการศกึษา 2558  จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทยร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) 
เมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2558 

9. นางสาวอรวรรณ  ธรรมวสิุทธ ์ไดร้บัเกยีรตบิตัรการประกวดแขง่ขนัผลงานวจิยัและ
นวตักรรมการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 8 การประเมินผลงานในระดบั ดีมาก 
ประจ าปีการศกึษา 2558  จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทยร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) 
เมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2558 

10. นางสาวประภาพร  วงค์ค าฝั้น ได้รบัเกยีรตบิตัรการประกวดแข่งขนัผลงานวจิยั
และนวตักรรมการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที ่8 การประเมนิผลงานในระดบั ดมีาก 
ประจ าปีการศกึษา 2558  จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทยร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) 
เมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2558 

11.  นางน ้าหวาน  จนัทรว์เิศษ ไดร้บัเกยีรตบิตัรการประกวดแข่งขนัผลงานวจิยัและ
นวตักรรมการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 8 การประเมินผลงานในระดบั ดีมาก 
ประจ าปีการศกึษา 2558  จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทยร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) 
เมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2558 
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12. นางสาวภุมริน บุญทวี ได้รบัเกียรติบัตรการประกวดแข่งขนัผลงานวิจัยและ
นวตักรรมการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 8 การประเมินผลงานในระดบั ดีมาก 
ประจ าปีการศกึษา 2558  จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทยร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) 
เมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2558 

13. นางบุษกร  พันธวงค์ ได้รับเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวตักรรมการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 8 การประเมินผลงานในระดบั ดีมาก 
ประจ าปีการศกึษา 2558  จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทยร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) 
เมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2558 

14. นางสาวเจนจริา  สามแก้ว ได้รบัเกยีรตบิตัรการประกวดแข่งขนัผลงานวจิยัและ
นวตักรรมการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 8 การประเมินผลงานในระดบั ดีมาก 
ประจ าปีการศกึษา 2558  จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทยร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) 
เมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2558 

15. นางสาวจงกล  สุขุมวทิยา ได้รบัเกยีรตบิตัรการประกวดแข่งขนัผลงานวจิยัและ
นวตักรรมการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 8 การประเมินผลงานในระดบั ดีมาก 
ประจ าปีการศกึษา 2558  จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทยร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) 
เมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2558 

16. นางสาววรรณวสิา  เก่งธญัการ ไดร้บัเกยีรตบิตัรการประกวดแข่งขนัผลงานวจิยั
และนวตักรรมการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 8 การประเมินผลงานในระดบั ด ี
ประจ าปีการศกึษา 2558  จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทยร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) 
เมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2558 

17. นางสาวเพชราภรณ์  ลาเพชร ได้รบัเกยีรตบิตัรการประกวดแข่งขนัผลงานวจิยั
และนวตักรรมการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 8 การประเมินผลงานในระดบั ด ี
ประจ าปีการศกึษา 2558  จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทยร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) 
เมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2558 

18. นายปิยะณัฐ  ชื่นมงคล ได้รบัเกียรติบัตรการประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและ
นวตักรรมการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที ่8 การประเมนิผลงานในระดบั ด ีประจ าปี
การศึกษา 2558  จากสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
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ประเทศไทยร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) เมื่อ
วนัที ่16 ตุลาคม 2558 

19. นางสาวลกัขณา  สมนะ ได้รบัเกียรติบัตรการประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและ
นวตักรรมการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที ่8 การประเมนิผลงานในระดบั ด ีประจ าปี
การศึกษา 2558  จากสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) เมื่อ
วนัที ่16 ตุลาคม 2558 

20. นางสาววาสนา  ค าภีร์ ได้รบัเกียรติบัตรการประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและ
นวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครัง้ที่ 8 การประเมินผลงานในระดับ ผ่าน 
ประจ าปีการศกึษา 2558  จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทยร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) 
เมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2558 

21. นางสาวบงกช  ชยัพนัธ์ ได้รบัประกาศนียบตัรได้เขา้ร่วมการฝึกอบรมหลกัสูตร 
“เทคโนโลยเีพื่อพฒันาการเรยีนการสอน” Google Apps for Education ระหว่าง
วนัที่7 - 8 สงิหาคม พ.ศ. 2558 จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

22.  นายวเิชยีร  ตาเจรญิเมอืง ไดร้บัประกาศนียบตัรไดเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมหลกัสตูร 
“เทคโนโลยเีพื่อพฒันาการเรยีนการสอน” Google Apps for Education ระหว่าง
วนัที่7 - 8 สงิหาคม พ.ศ. 2558 จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

23.  นางอุบลรตัน์  บุญเพ็ง ได้รบัประกาศนียบตัรได้เขา้ร่วมการฝึกอบรมหลกัสูตร 
“เทคโนโลยเีพื่อพฒันาการเรยีนการสอน” Google Apps for Education ระหว่าง
วนัที่7 - 8 สงิหาคม พ.ศ. 2558 จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

24.  นางสาววลยัลกัษณ์  เหล็กเทศ ได้รบัประกาศนียบตัรได้เข้าร่วมการฝึกอบรม
หลกัสตูร “เทคโนโลยเีพื่อพฒันาการเรยีนการสอน” Google Apps for Education 
ระหว่างวันที่7 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

25.  นายวเิชยีร  ตาเจรญิเมอืง ไดร้บัวุฒบิตัรการอบรมสมัมนา เรื่อง “ปกป้องสถาบนั
ฯ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์” ภายใต้กิจกรรมโครงการ ร้านเกมใสสะอาด ปกป้อง
สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ วนัที ่19 ตุลาคม 2558  จากกองบงัคบัการปราบปราม 
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26.  นายสุเทพ  แก้วจรญั ได้รบัวุฒิบตัรการอบรมสมัมนา เรื่อง “ปกป้องสถาบนัฯ 
รูเ้ท่าทนัภยัไซเบอร”์ ภายใต้กจิกรรมโครงการ รา้นเกมใสสะอาด ปกป้องสถาบนั
พระมหากษตัรยิ ์ วนัที ่19 ตุลาคม 2558  จากกองบงัคบัการปราบปราม 

27.  นางสาวบงกช  ชยัพนัธ ์ไดร้บัมอบเกยีรตบิตัร เป็นผูท้ีไ่ดอุ้ทศิตน เสยีสละ ปฏบิตัิ
หน้าที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาเอกชนในฐานะคระกรรมการฝ่าย
อาชีวศึกษา      ปีการศึกษา 2555-2557 มอบไว้ ณ วนัที่ 24 กันยายน พ.ศ. 
2558 จากสมาคมโรงเรยีนเอกชนจงัหวดัเชยีงใหม่ 

28.  นางสาวบงกช  ชยัพนัธ์ ไดร้บัมอบพุทธมามกบตัรฉบบันี้ เพื่อแสดงว่า เป็นชาว
พุทธผูม้คีวามศรทัธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ยดึมัน่ในหลกัค าสอนขององค์
พระสมัมา สมัพุทธเจ้า ในการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ตนเอง ครอบครวั และผู้อื่นตลอดจนเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบนั ชาต ิ
ศาสนา พระมหากษตัรยิ์ สบืไป มอบไว ้ณ วนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 จากคณะ
สงฆจ์งัหวดัเชยีงใหม่สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัถ์ 
พทุธสมาคม-ยวุพทุธกิสมาคมจงัหวดัเชยีงใหม่ 

29.  นางพวงพลอย  ขนัเลข ได้รบัมอบพุทธมามกบตัรฉบบันี้ เพื่อแสดงว่า เป็นชาว
พุทธผูม้คีวามศรทัธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ยดึมัน่ในหลกัค าสอนขององค์
พระสมัมา สมัพุทธเจ้า ในการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ตนเอง ครอบครวั และผู้อื่นตลอดจนเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบนั ชาต ิ
ศาสนา พระมหากษตัรยิ์ สบืไป มอบไว ้ณ วนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 จากคณะ
สงฆจ์งัหวดัเชยีงใหม่สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัถ ์
พทุธสมาคม-ยวุพทุธกิสมาคมจงัหวดัเชยีงใหม่ 

30.  นางขจรเกยีรติ ์ ขนุสมุทร ์ไดร้บัมอบพทุธมามกบตัรฉบบันี้ เพือ่แสดงว่า เป็นชาว
พุทธผูม้คีวามศรทัธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ยดึมัน่ในหลกัค าสอนขององค์
พระสมัมา สมัพุทธเจ้า ในการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ตนเอง ครอบครวั และผู้อื่นตลอดจนเทิดทูนไว้ซึ่ งสถาบนั ชาต ิ
ศาสนา พระมหากษตัรยิ์ สบืไป มอบไว ้ณ วนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 จากคณะ
สงฆจ์งัหวดัเชยีงใหม่สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัถ ์
พทุธสมาคม-ยวุพทุธกิสมาคมจงัหวดัเชยีงใหม่ 

31.  นางนวลฉว ี วรรณรกัษ์ ไดร้บัมอบพุทธมามกบตัรฉบบันี้ เพื่อแสดงว่า เป็นชาว
พุทธผูม้คีวามศรทัธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ยดึมัน่ในหลกัค าสอนขององค์
พระสมัมา สมัพุทธเจ้า ในการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ตนเอง ครอบครวั และผู้อื่นตลอดจนเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบนั ชาต ิ
ศาสนา พระมหากษตัรยิ์ สบืไป มอบไว ้ณ วนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 จากคณะ
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สงฆจ์งัหวดัเชยีงใหม่สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัถ ์
พทุธสมาคม-ยวุพทุธกิสมาคมจงัหวดัเชยีงใหม่ 

32.  นายศกัดิช์ยั  แก้วกริยิา ไดร้บัมอบพุทธมามกบตัรฉบบัน้ี เพื่อแสดงว่า เป็นชาว
พุทธผูม้คีวามศรทัธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ยึดมัน่ในหลกัค าสอนขององค์
พระสมัมา สมัพุทธเจ้า ในการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ตนเอง ครอบครวั และผู้อื่นตลอดจนเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบนั ชาต ิ
ศาสนา พระมหากษตัรยิ์ สบืไป มอบไว ้ณ วนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 จากคณะ
สงฆจ์งัหวดัเชยีงใหม่สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัถ ์
พทุธสมาคม-ยวุพทุธกิสมาคมจงัหวดัเชยีงใหม่ 

33.  นางตรรีชั เจจ๊ะขอด ได้รบัวุฒิบตัรผ่านการอบรมโครงการส่งเสรมิเชียงใหม่สู่
ศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาคและอาเซียน กิจกรรม “การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศกึษาเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน” เพื่อเตรยีมความพรอ้มการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนของสถานศกึษา ในปี พ.ศ. 2558 ให้ไว ้ณ วนัที่ 13 สงิหาคม 
2558 จากส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต 1  

34.  นางสาวมัตติกา  ขวัญใจ ได้รับวุฒิบัตรผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตาม
โครงการพฒันาผู้บรหิารและครูโรงเรยีนเอกชนจงัหวดัเชียงใหม่ของส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิารประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ณ วนัที่ 28 สิงหาคม 2558 จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศกึษาเอกชน 

35.  นางพวงพลอย  ขนัเลข ไดร้บัประกาศนียบตัรเขา้รว่มโครงการ ปฏบิตัธิรรมเฉลมิ
พระเกยีรต ิทุกวนัเสาร ์ตลอดพรรษา ปีพุทธศกัราช 2558 จากวดัดาราภมิุข พระ
ราชชายาเจา้ดารารศัม ีเมือ่วนัที ่27 ตุลาคม 2558 

36. นางตรรีชั เตจ๊ะขอด ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นคณะอนุกรรมการจดัการแข่งขนัทกัษะ
วชิาชพี และกฬีา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวนัที่  ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ 
จงัหวดัล าพนู 

37. นางธติมิา ค าราพศิ ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นคณะอนุกรรมการจดัการแข่งขนัทกัษะ
วชิาชพี และกฬีา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวนัที่  ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ 
จงัหวดัล าพนู 

38. นางน ้าหวาน จนัทร์วเิศษ ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นคณะอนุกรรมการจดัการแข่งขนั
ทกัษะวชิาชพี และกีฬา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศึกษา
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เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวนัที่ ๔ - ๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 
ณ จงัหวดัล าพนู 

39. นางพวงพลอย ขนัเลข ได้รบัเกียรติบัตรเป็นคณะอนุกรรมการจดัการแข่งขนั
ทกัษะวชิาชพี และกีฬา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวนัที่ ๔ - ๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 
ณ จงัหวดัล าพนู 

40. นางสาวเอกบุตร ไม่หวาดยุทธ ได้รบัเกียรติบตัรเป็นคณะอนุกรรมการจดัการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬา ครัง้ที่  ๒๙ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

41. นางสาวบงกช ชยัพนัธ์ ได้รบัเกียรติบัตรเป็นคณะอนุกรรมการจดัการแข่งขัน
ทกัษะวชิาชพี และกีฬา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวนัที่ ๔ - ๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 
ณ จงัหวดัล าพนู 

42. นางสาวประกายดารา ชาอ้าย ได้รบัเกียรติบัตรเป็นคณะอนุกรรมการจดัการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬา ครัง้ที่  ๒๙ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

43. นางสาวประภาพร วงค์ค าฟัน่ ได้รบัเกียรติบัตรเป็นคณะอนุกรรมการจดัการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬา ครัง้ที่  ๒๙ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

44. นางสาวมตัติกา ขวญัใจ ได้รบัเกียรติบตัรเป็นคณะอนุกรรมการจดัการแข่งขนั
ทกัษะวชิาชพี และกีฬา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวนัที่ ๔ - ๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 
ณ จงัหวดัล าพนู 

45. นางสาวยุวดี บุตรจนัทร์ ได้รบัเกียรติบตัรเป็นคณะอนุกรรมการจดัการแข่งขนั
ทกัษะวชิาชพี และกีฬา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวนัที่ ๔ - ๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 
ณ จงัหวดัล าพนู 

46. นางสาววลยัลกัษณ์ เหล็กเทศ ได้รบัเกียรติบัตรเป็นคณะอนุกรรมการจดัการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬา ครัง้ที่  ๒๙ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
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อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

47. นางสาววาสนา คมัภรี ์ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นคณะอนุกรรมการจดัการแขง่ขนัทกัษะ
วชิาชพี และกฬีา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวนัที่  ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ 
จงัหวดัล าพนู 

48. นางสาวอรวรรณ ธรรมวิสุทธิ ์ได้รบัเกียรติบัตรเป็นคณะอนุกรรมการจดัการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬา ครัง้ที่  ๒๙ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

49. นางอภญิญา ธรรมปัญญา ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นคณะอนุกรรมการจดัการแข่งขนั
ทกัษะวชิาชพี และกีฬา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวนัที่ ๔ - ๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 
ณ จงัหวดัล าพนู 

50. นายวเิชยีร ตาเจรญิเมอืง ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นคณะอนุกรรมการจดัการแข่งขนั
ทกัษะวชิาชพี และกีฬา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวนัที่ ๔ - ๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 
ณ จงัหวดัล าพนู 

51.  นางธติมิา ค าราพศิ ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้ร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬา ครัง้ที่  ๒๙ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

52.  นางน ้าหวาน จนัทร์วเิศษ ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นผู้ควบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้
รว่มการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี และกฬีา ครัง้ที ่๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

53.  นางเพญ็พรรณ ประดษิฐนิยกูล ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนักเรยีนนักศกึษา
เขา้ร่วมการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี และกฬีา ครัง้ที ่๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวนัที่ ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

54.  นางแรมจนัทร์ เขื่อนพนัธ์ ได้รบัเกยีรติบตัรเป็นผู้ควบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้
รว่มการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี และกฬีา ครัง้ที ่๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
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อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

55.  นางสาวกรรณิกา ปิงชยั ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนักเรยีนนกัศกึษาเขา้ร่วม
การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และกีฬา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

56.  นางสาวจงกล สุขุมวทิยา ได้รบัเกียรติบตัรเป็นผู้ควบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้
รว่มการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี และกฬีา ครัง้ที ่๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

57.  นางสาวจดิาภา เสาร์หมื่น ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นผู้ควบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้
รว่มการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี และกฬีา ครัง้ที ่๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

58.  นางสาวนพรตัน์ อนิทจนัทร ์ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้
รว่มการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี และกฬีา ครัง้ที ่๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

59.  นางสาวประกายดารา ชาอ้าย ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนักเรยีนนักศกึษา
เขา้ร่วมการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี และกฬีา ครัง้ที ่๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวนัที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

60. นางสาวเพชราภรณ์ ลาเพชร ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนักเรยีนนกัศกึษาเขา้
รว่มการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี และกฬีา ครัง้ที ่๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

61. นางสาวมตัตกิา ขวญัใจ ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้ร่วม
การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และกีฬา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

62. นางสาวยุวด ีบุตรจนัทร ์ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้ร่วม
การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และกีฬา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
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อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

63. นางสาวลกัขณา สมนะ ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้ร่วม
การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และกีฬา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

64. นางสาววาสนา คมัภีร์ ได้รบัเกยีรติบตัรเป็นผู้ควบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้ร่วม
การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และกีฬา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

65. นางสาวสายสุนีย์ กงัวล ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้ร่วม
การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และกีฬา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

66. นางสาวโสภดิา ขดัสงคราม ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้
รว่มการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี และกฬีา ครัง้ที ่๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

67. นางสาวอมรทพิย์ พึ่งเพยีร ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นผู้ควบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้
รว่มการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี และกฬีา ครัง้ที ่๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

68. นางสาวอรวรรณ ธรรมวสิุทธิ ์ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนกัเรยีนนกัศกึษาเขา้
รว่มการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี และกฬีา ครัง้ที ่๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

69. นางสาวเอกบุตร ไม่หวาดยุทธ ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนักเรยีนนักศกึษา
เขา้ร่วมการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี และกฬีา ครัง้ที ่๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวนัที่ ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

70. นางอภิญญา ธรรมปัญญา ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นผู้ควบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้
รว่มการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี และกฬีา ครัง้ที ่๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
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อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

71. นางอมราภรณ์ มณีนันท ์ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้ร่วม
การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และกีฬา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

72. นางอุบลรตัน์ บุญเพง็ ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนกัเรยีนนกัศกึษาเขา้ร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬา ครัง้ที่  ๒๙ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

73. นายกติตพิงศ์ สว่างทศิ ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้ร่วม
การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และกีฬา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

74. นายณัฐนนท์ วงษ์ธญัญกจิ ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นผู้ควบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้
รว่มการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี และกฬีา ครัง้ที ่๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

75. นายทศพล พรหมบ้านสงัข ์ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้
รว่มการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี และกฬีา ครัง้ที ่๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

76. นายบรรเจดิ จติตม์ัน่ ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนกัเรยีนนกัศกึษาเขา้ร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬา ครัง้ที่  ๒๙ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

77. นายปิยะณัฐ ชื่นมงคล ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นผู้ควบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้ร่วม
การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และกีฬา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

78. นายวทญัญู การกลา้ ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้ร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
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อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

79. นายวเิชยีร ตาเจรญิเมอืง ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนกัเรยีนนกัศกึษาเขา้ร่วม
การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และกีฬา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

80. นายวุฒชิยั สรงประภา ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้ร่วม
การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และกีฬา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 

81. นายศกัดิช์ยั แก้วกริยิา ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นผูค้วบคุมนักเรยีนนักศกึษาเขา้ร่วม
การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และกีฬา ครัง้ที่ ๒๙ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ณ จงัหวดัล าพนู 
 
 

ผูเ้รียน 
1.  นางสาวนทัธมน หวนัจนัทรก์ูล ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง  วชิาสาขาวชิา

การบญัชีเบื้องต้น 2  การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

2.  นางสาวสุนทรลีกัษณ์ ค าอ่อน ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง  วชิาสาขาวชิา
การบญัชเีบื้องต้น 2  การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

3.  นางสาวภสัรา วงค์พุฒ ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทอง  วชิาสาขาวชิาการ
บญัชเีบือ้งตน้ 2  การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชน
ในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่  29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ จงัหวดั
เชียงใหม่  -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

4.  นางสาวอมัรตัน์ เงาค า ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง  วชิาการบญัชตีน้ทุน 1  
การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชวีศกึษา ครัง้ที ่29 ประจ าปีการศกึษา 2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที่ 6 
กุมภาพนัธ ์2559 

5.  นางสาวโสภดิา อิน่ค า ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง  วชิาการบญัชตีน้ทุน 1  
การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชวีศกึษา ครัง้ที ่29 ประจ าปีการศกึษา 2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที่ 6 
กุมภาพนัธ ์2559 

6. นางสาวสริมิา สุขใจ ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง  วชิาการบญัชตี้นทุน 1  
การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชวีศกึษา ครัง้ที ่29 ประจ าปีการศกึษา 2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที่ 6 
กุมภาพนัธ ์2559 

7. นางสาววชัราภรณ์ น าปูนสกั ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง  วชิาการบญัชี
ต้นทุน 1  การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัด
เชียงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

8.  นางสาวนีรรตัน์ ถริพนัธพฒัน์ ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ  วชิาการบญัชี
ต้นทุน 1  การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัด
เชียงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 
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9. นางสาวสกุญญา สุรนิทร ์ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ  วชิาการบญัชตีน้ทุน 
1  การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชีวศกึษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศกึษา 2558 ณ จงัหวดัเชียงใหม่ -
ล า พู น  จ า ก ส า นั ก ง า น คณ ะก ร รม ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า เอ ก ช น 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

10.  นางสาวกญัญารตัน์ คุณวนั ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง  วชิาการแขง่ขนั
เทคนิคเสนอขาย  การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559  

11.  นางสาวปารฉิัตร พรรณผวิ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง  วชิาการแขง่ขนั
เทคนิคเสนอขาย  การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559  

12.  นายวชัรพล ธะนะมงคล ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทอง  วชิาการแข่งขนั
เทคนิคเสนอขาย  การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559  

13.  นางสาวนภัสวรรณ ห้าวหาญ ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรียญทอง  วิชาการ
แข่งขัน เทคนิคเสนอขาย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559  

14.  นางสาวปรฉิัตร อุบออ ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรยีญทอง  วิชาการแข่งขนั
เทคนิคเสนอขาย  การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
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จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

15.  นางสาวดารารตัน์ เมอืงแกว้ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง  วชิาการแขง่ขนั
เทคนิคเสนอขาย  การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559  

16.  นางสาวแววดาว ปัญญา ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทอง  วชิาการแข่งขนั
เทคนิคเสนอขาย  การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

17.  นางสาวอรดา ปิวยะ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง  วชิาการแขง่ขนัเทคนิค
เสนอขาย  การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัด
เชียงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

18. นายธนะพล กลา้หาญ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง  วชิาการสรา้งเวบ็เพจ
ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู  การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

19.  นางสาววชิติา ผนินอก ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง  วชิาการสรา้งเวบ็เพจ
ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู  การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 
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20.  นางสาวสภุทัชลพีร ทานงั ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง  โปรแกรมน าเสนอ
(Microsoft powerpoint)2010 version.En  การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศกึษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปี
การศกึษา 2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม ่-ล าพนู จากส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิ
การศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

21.  นายศิรพิงศ์ วงศ์ซื่อ ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรียญทอง  โปรแกรมน าเสนอ
(Microsoft powerpoint)2010 version.En  การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศกึษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปี
การศกึษา 2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม ่-ล าพนู จากส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิ
การศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

22.  นายธนกฤต บัวป้อม ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก  การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชีวศกึษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศกึษา 2558 ณ จงัหวดัเชียงใหม่ -
ล า พู น  จ า ก ส า นั ก ง า น คณ ะก ร รม ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า เอ ก ช น 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559  

23.  นางสาวชยามล สุมาลยั ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญเงนิ  วชิาคอมพวิเตอร์
กราฟิก  การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชีวศกึษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศกึษา 2558 ณ จงัหวดัเชียงใหม่ -
ล า พู น  จ า ก ส า นั ก ง า น คณ ะก ร รม ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า เอ ก ช น 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

24.  นางสาวสมุติรา แซ่โงว้ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง  วชิาการสรา้งเวบ็เพจ
ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู  การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

25.  นายรฐัภูม ิบุญผดุง ได้รบัรางวลัเกยีรติบตัรเหรยีญทอง  วชิาการสรา้งเวบ็เพจ
ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู  การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
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จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

26.  นายธรรมสรณ์ แซ่หวัง่ ได้รบัรางวลัเกียรตบิตัรเหรยีญทอง  วชิาอ่านบทความ
ภาษาต่างประเทศ  การแข่งขนัทกัษะวิชาชีพนักเรยีน นักศึกษา สถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

27.  นายจริวุฒิ สทิธิปภัสธ ารง  ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทองแดง  วชิาอ่าน
บทความภาษาต่างประเทศ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

28.  นายณัฐปกรณ์ ถังสกุลวงศ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาอ่าน
บทความภาษาต่างประเทศ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

29.  นายอนุรกัษ์  ข้าวเหนียว ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชาอ่าน
บทความภาษาต่างประเทศ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

30.  นายอนุรกัษ์  ข้าวเหนียว ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชาอ่าน
บทความภาษาต่างประเทศ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 
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31.  นางสาวธญัลกัษณ์ ธาตุอนิจนัทร์ ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทอง วชิาการ
จดัท าและเสนอขายรายการน าเทีย่ว  การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

32.  นางสาวรวพีร สมวริาช ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาการจดัท าและ
เสนอขายรายการน าเที่ยว  การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

33.  นางสาวปภาวด ีหน่อพะยอม ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาการจดัท า
และเสนอขายรายการน าเที่ยว  การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

34.  นางสาวธดิารตัน์ มณีวรรณ์ ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาการจดัท า
และเสนอขายรายการน าเที่ยว  การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

35.  นางสาวศรินินัท์ แปงน้อย ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาการจดัท าและ
เสนอขายรายการน าเที่ยว  การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

36.  นายกฤตธนกร หลวงสงิห์ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาพมิพ์ดดีไทย 
ด้วยคอมพิวเตอร์  การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรยีน นักศึกษา สถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
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จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

37.  นายเสกสรร โยธาด ีได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาพมิพ์ดดีไทย ด้วย
คอมพวิเตอร์  การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัด
เชียงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

38.  นายอภิสทิธิ ์ขนัปัญญา ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทอง วชิาพิมพ์ดีดไทย 
ด้วยคอมพิวเตอร์  การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรยีน นักศึกษา สถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

39.  นายเกยีรติบุรุษ โรจนโสภณ ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทอง วชิาพมิพ์ดดี
อังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์  การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

40.  นางสาวอภิญญา มีมา ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรยีญทองแดง วิชาพิมพ์ดีด
อังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์  การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

41.  นางสาวสริยิาภรณ์ ปัญญาพนัธ์ ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทองแดง วชิา
พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์  การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 



62 

 

42.  นายนพรตัน์ ยาวชิยั ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง วชิาพมิพ์ดดีไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์  การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรยีน นักศึกษา สถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

43.  นายเอกรตัน์ อนิก้อน ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง วชิาพมิพ์ดดีไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์  การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรยีน นักศึกษา สถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

44.  นางสาวทกัสกิา คฤหเตชะ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ วชิาการประกวด
มารยาทไทยและการสมาคม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

45.  นางสาวกนกกร กนัทะวงั ได้รบัรางวลัเกียรตบิตัรเหรยีญเงนิ วชิาการประกวด
มารยาทไทยและการสมาคม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

46.  นางสาวมลธิดา โสภากุ ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรยีญเงนิ วิชาการประกวด
มารยาทไทยและการสมาคม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

47.  นางสาวบุณฑรกิา มาเรอืน ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ วชิาการประกวด
มารยาทไทยและการสมาคม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
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2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

48.  นายกรชาล พวงเสน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาการประกวด
มารยาทไทยและการสมาคม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

49.  นางสาวศุชัญญา หอมแก่นจันทร์ ได้รบัรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การ
ประกวดมารยาทไทยและการสมาคม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศกึษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปี
การศกึษา 2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม ่-ล าพนู จากส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิ
การศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

50.  นางสาวประภสัสร จงจรญูธนกจิ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง การประกวด
มารยาทไทยและการสมาคม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

51.  นางสาวปรียาวรรณ สีโวย ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรยีญทอง การประกวด
มารยาทไทยและการสมาคม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

52.  นายกฤษณะ จนัทรศ์ริ ิไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง การประกวดมารยาท
ไทยและการสมาคม  การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 
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53.  นางสาววิภา พนมสุขสนัต์ ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวด
มารยาทไทยและการสมาคม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

54.  นายนนทกร นนทวงศ์ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง การประกวดรอ้ง
เพลงไทยลูกทุ่งชาย  การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

55.  นางสาวยุวธดิา แปจุมปู ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทอง การประกวดร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งหญิง  การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

56.  นางสาวอรวรรณ มะโนเสาร ์ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ การประกวดรอ้ง
เพลงไทยสากลหญิง  การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

57.  นายจกัรภพ ปินสม ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ การประกวดรอ้งเพลงไทย
สากลชาย  การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัด
เชียงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

58.  นางสาวรตัตยิากร พกัแพง ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง โครงการชุด
กรวดน ้าสานจากไมไ้ผ่พรอ้มบรรจุภณัฑ ์ประเภทที ่3 สิง่ประดษิฐด์า้นผลติภณัฑ์
ส าเร็จรูป ระดับชาติ โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
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ระดบัประเทศปีการศึกษา 2558  การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

59.  นางสาวจดิาภา วงค์ไชย ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทองแดง โครงการชุด
กรวดน ้าสานจากไมไ้ผ่พรอ้มบรรจุภณัฑ ์ประเภทที ่3 สิง่ประดษิฐด์า้นผลติภณัฑ์
ส าเร็จรูป ระดับชาติ โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดบัประเทศปีการศึกษา 2558  การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

60.  นางสาวณัฐธรีา ครนิชยั ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทองแดง โครงการชุด
กรวดน ้าสานจากไมไ้ผ่พรอ้มบรรจุภณัฑ ์ประเภทที ่3 สิง่ประดษิฐด์า้นผลติภณัฑ์
ส าเร็จรูป ระดับชาติ โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดบัประเทศปีการศึกษา 2558  การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

61.  นายอนุชา รนิทาวุธ ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง สื่อการสอนส าหรบัเดก็
อนุบาล เรื่องนิทานมดกับตัก๊แตน ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์ ระดับชาติ โครงการประกวดนวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดบัประเทศปีการศึกษา 2558  การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

62.  นายอรรถกร น้อยอุ่นแสน  ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรียญทอง สื่อการสอน
ส าหรบัเด็กอนุบาล เรื่องนิทานมดกับตัก๊แตน ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวตักรรมซอฟตแ์วร ์ระดบัชาต ิโครงการประกวดนวตักรรมและสิง่ประดษิฐค์นรุ่น
ใหม่ระดบัประเทศปีการศกึษา 2558  การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา 
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สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

63.  นายอตกิานต์ อภโิชคธนพฒัน์  ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง สื่อการสอน
ส าหรบัเด็กอนุบาล เรื่องนิทานมดกับตัก๊แตน ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวตักรรมซอฟตแ์วร ์ระดบัชาต ิโครงการประกวดนวตักรรมและสิง่ประดษิฐค์นรุ่น
ใหม่ระดบัประเทศปีการศกึษา 2558  การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

64.  นายอภิสทิธิ ์บวัระวงค์ ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง สื่อการสอนส าหรบั
เดก็อนุบาล เรื่องนิทานกระต่ายกบัเต่า ประเภทที่ 6 สิง่ประดษิฐ์ด้านนวตักรรม
ซอฟต์แวร์ ระดับชาติ โครงการประกวดนวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดบัประเทศปีการศึกษา 2558  การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

65.  นายอรรถพล จนัทร์แก้วมูล ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรยีญทอง สื่อการสอน
ส าหรบัเด็กอนุบาล เรื่องนิทานกระต่ายกับเต่า ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวตักรรมซอฟตแ์วร ์ระดบัชาต ิโครงการประกวดนวตักรรมและสิง่ประดษิฐค์นรุ่น
ใหม่ระดบัประเทศปีการศกึษา 2558  การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

66.  นางสาวเบญจวรรณ วรรณอ้าย ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทอง โครงการ
ออกแบบและผลติผลติภณัฑเ์ครื่องเขนิรอ้ยอกัษราพรอ้มบรรจุภณัฑ ์ประเภทที ่3 
สิง่ประดษิฐ์ด้านผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป ระดบัชาติ โครงการประกวดนวตักรรมและ
สิง่ประดษิฐค์นรุ่นใหม่ระดบัประเทศปีการศกึษา 2558  การแข่งขนัทกัษะวชิาชพี
นักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษา ครัง้ที่ 29 
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ประจ าปี การศึกษ า 2558 ณ  จังหวัด เชียงใหม่  -ล าพู น  จากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคม
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที่ 6 กุมภาพนัธ ์
2559  

67.  นางสาวถาวรยี์ จโิน ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง โครงการออกแบบและ
ผลติผลติภณัฑ์เครื่องเขนิรอ้ยอกัษราพรอ้มบรรจุภณัฑ์ ประเภทที่ 3 สิง่ประดษิฐ์
ดา้นผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู ระดบัชาต ิโครงการประกวดนวตักรรมและสิง่ประดษิฐค์น
รุ่นใหม่ระดับประเทศปีการศึกษา 2558  การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศกึษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปี
การศกึษา 2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม ่-ล าพนู จากส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิ
การศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559  

68.  นางสาวศุภรดา ขนัศร ีได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญเงนิ โครงการลูกประคบ
สมุนไพร อโรม่า พร้อมบรรจุภัณฑ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป ระดับชาติ โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดบัประเทศปีการศึกษา 2558  การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559  

69.  นางสาวภทัรยิา บา้นเรอืน ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ โครงการลกูประคบ
สมุนไพร อโรม่า พร้อมบรรจุภัณฑ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป ระดับชาติ โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดบัประเทศปีการศึกษา 2558  การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

70.  นายศุภกิตติ ์อิ่นแก้ว ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง โครงการการ
ออกแบบและผลติผลติภณัฑ์กระเป๋าและเป้จากผา้ทอชนเผ่าปกาเกอะญอ พรอ้ม
บรรจุภณัฑ ์ประเภทที ่3 สิง่ประดษิฐด์า้นผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู ระดบัชาติ โครงการ
ประกวดนวตักรรมและสิง่ประดษิฐค์นรุน่ใหม่ระดบัประเทศปีการศกึษา 2558  การ
แข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
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อาชวีศกึษา ครัง้ที ่29 ประจ าปีการศกึษา 2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที่ 6 
กุมภาพนัธ ์2559 

71.  นางสาวรตัตกิาล ยะจนิา ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง โครงการการ
ออกแบบและผลติผลติภณัฑ์กระเป๋าและเป้จากผา้ทอชนเผ่าปกาเกอะญอ พรอ้ม
บรรจุภณัฑ ์ประเภทที ่3 สิง่ประดษิฐด์า้นผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู ระดบัชาติ โครงการ
ประกวดนวตักรรมและสิง่ประดษิฐค์นรุน่ใหม่ระดบัประเทศปีการศกึษา 2558  การ
แข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชวีศกึษา ครัง้ที ่29 ประจ าปีการศกึษา 2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที่ 6 
กุมภาพนัธ ์2559 

72.  นางสาวสุนิสา เนรวงค์ ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรยีญทองแดง โครงการแบ
ตส ารองจากแบตรถมอเตอร์ไซค์ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและ
สิง่แวดล้อม  ระดบัชาติ โครงการประกวดนวตักรรมและสิง่ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดบัประเทศปีการศึกษา 2558  การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

73.  นางสาวณิชชา สมชัย ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง โครงการแบ
ตส ารองจากแบตรถมอเตอร์ไซค์ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและ
สิง่แวดล้อม  ระดบัชาติ โครงการประกวดนวตักรรมและสิง่ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดบัประเทศปีการศึกษา 2558  การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน นักศึกษา 
สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพนู จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559  

74.  นางสาวสุพาพร ปอใจ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง บทเรยีนคอมพวิเตอร์
ชว่ยสอน (CAI) เรือ่งความรูเ้บือ้งตน้พลงังานแสงอาทติย ์ประเภทที ่6 สิง่ประดษิฐ์
ดา้นนวตักรรมซอฟตแ์วร ์ ระดบัชาติ โครงการประกวดนวตักรรมและสิง่ประดษิฐ์
คนรุ่นใหม่ระดบัประเทศปีการศึกษา 2558  การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน 
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นักศกึษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปี
การศกึษา 2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม ่-ล าพนู จากส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิ
การศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559   

75.  นางสาวไอลนิ รูง้าน ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง บทเรยีนคอมพวิเตอร์
ชว่ยสอน (CAI) เรือ่งความรูเ้บือ้งตน้พลงังานแสงอาทติย ์ประเภทที ่6 สิง่ประดษิฐ์
ดา้นนวตักรรมซอฟตแ์วร ์ ระดบัชาติ โครงการประกวดนวตักรรมและสิง่ประดษิฐ์
คนรุ่นใหม่ระดบัประเทศปีการศึกษา 2558  การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน 
นักศกึษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปี
การศกึษา 2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม ่-ล าพนู จากส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิ
การศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559   

76.  นายมงคล แสงพลังกูล ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  แข่งขัน 
บาสเกตบอลชาย การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชน
ในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ จงัหวดั
เชียงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559   

77.  นายวัชรชัย สุ่มมาตร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  แข่งขัน 
บาสเกตบอลชาย การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชน
ในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ จงัหวดั
เชียงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559    

78.  นายศุภกิตติ ์เกิดวฒันธรรม ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทองแดง  แข่งขนั 
บาสเกตบอลชาย การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชน
ในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ จงัหวดั
เชียงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559   

79.  นายอนุพงค ์โอฮก ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง  แขง่ขนั บาสเกตบอล
ชาย การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชีวศกึษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศกึษา 2558 ณ จงัหวดัเชียงใหม่ -
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ล า พู น  จ า ก ส า นั ก ง า น คณ ะก ร รม ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า เอ ก ช น 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559   

80.  นายณัฐวุฒิ  ภู่ทองค า ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  แข่งขัน 
บาสเกตบอลชาย การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชน
ในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ จงัหวดั
เชียงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559 

81.  นายใหม่ ดวงด ีได้รบัรางวลัเกียรตบิตัรเหรยีญทองแดง  แข่งขนั บาสเกตบอล
ชาย การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชีวศกึษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศกึษา 2558 ณ จงัหวดัเชียงใหม่ -
ล า พู น  จ า ก ส า นั ก ง า น คณ ะก ร รม ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า เอ ก ช น 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559    

82.  นายกาญจนศกัดิ ์เค้าศรวีงษ์ ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทองแดง  แข่งขนั 
บาสเกตบอลชาย การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชน
ในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ จงัหวดั
เชียงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559    

83.  นายอนุชา สีม่ี ่ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง  แขง่ขนั บาสเกตบอลชาย 
การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชวีศกึษา ครัง้ที ่29 ประจ าปีการศกึษา 2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ -ล าพูน จาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  วนัที่ 6 
กุมภาพนัธ ์2559    

84.  นายณัฐพล ประทุมมัง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  แข่งขัน 
บาสเกตบอลชาย การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชน
ในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ จงัหวดั
เชียงใหม่ -ล าพูน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559     
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85.  นายวราพงศ ์ภกัด ีไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง  แขง่ขนั บาสเกตบอล
ชาย การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชีวศกึษา ครัง้ที่ 29 ประจ าปีการศกึษา 2558 ณ จงัหวดัเชียงใหม่ -
ล า พู น  จ า ก ส า นั ก ง า น คณ ะก ร รม ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า เอ ก ช น 
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2559     

86.  นายนนทกร  นนทวงศ์ ไดร้บัรางวลั “รองชนะเลศิ อนัดบั 2” ในการประกวดรอ้ง
เพลงในงาน “Colorado Day” ณ โชวร์ูม เชฟโรเลต สาขาหางดง ณ วนัอาทติย์ที ่
17 มกราคม 2559  

87.  นายจริวุฒ ิ สทิธปิภสัธ ารง  ไดเ้ขา้ร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาองักฤษ ใน
หัวข้อ  “Social Network and Its Impacts on Teenagers” โครงการ  PAYAP 
Open House & Admissions Fair 2015” ณ มหาวทิยาลยัพายพั เขตแม่คาว  ให้
ไว ้ณ วนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

88.  นายธรรมสรณ์  แซ่หวัง่  ได้เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาองักฤษ ใน
หัวข้อ  “Social Network and Its Impacts on Teenagers” โครงการ  PAYAP 
Open House & Admissions Fair 2015” ณ มหาวทิยาลยัพายพั เขตแม่คาว  ให้
ไว ้ณ วนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

89.  นายชยัยาวุฒิ  สุดใจ ได้เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ในหัวข้อ 
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน” โครงการ PAYAP 
Open House & Admissions Fair 2015” ณ มหาวทิยาลยัพายพั เขตแม่คาว  ให้
ไว ้ณ วนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

90.  นางสาวฐติริตัน์  จนัทฑโีร ไดเ้ขา้ร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ในหวัขอ้ 
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน ” โครงการ PAYAP 
Open House & Admissions Fair 2015” ณ มหาวทิยาลยัพายพั เขตแม่คาว  ให้
ไว ้ณ วนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

91.  นางสาวกัญญาลักษณ์  ปัญญาดิบ  ได้เข้าร่วมโครงการแสดงผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เอกลักษณ์ล้านนา คุณค่าที่ฉันภูมิใจ” ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงเรยีนดาราวทิยาลยั อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
วนัที ่28 สงิหาคม พ.ศ. 2558 

92.  นายวรนนท ์ พรหมเหรยีญชยั  ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแสดงผลงานและแลกเปลีย่น
เรียนรู้ “เอกลักษณ์ล้านนา คุณค่าที่ฉันภูมิใจ” ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ณ โรงเรยีนดาราวทิยาลยั อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ วนัที ่28 สงิหาคม พ.ศ. 
2558 

93.  นางสาวถาวรยี์  จโิน  ได้เขา้ร่วมโครงการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
“เอกลักษณ์ล้านนา คุณค่าที่ฉันภูมิใจ” ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ 
โรงเรยีนดาราวทิยาลยั อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ วนัที่ 28 สงิหาคม พ.ศ. 
2558 

94.  นายเสกสรร  โยธาดี  ได้เข้าร่วมโครงการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
“เอกลักษณ์ล้านนา คุณค่าที่ฉันภูมิใจ” ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ 
โรงเรยีนดาราวทิยาลัย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ วนัที่ 28 สงิหาคม พ.ศ. 
2558 

95.  นางสาวกัญญาลักษณ์  ปัญญาดิบ  ได้เข้าร่วมโครงการแสดงผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เอกลักษณ์ล้านนา คุณค่าที่ฉันภูมิใจ” ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงเรยีนดาราวทิยาลยั อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
วนัที ่28 สงิหาคม พ.ศ. 2558 

96.  นายวชิชุพงศ์  ธนากรพงศ์  ได้เข้าร่วมโครงการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “เอกลักษณ์ล้านนา คุณค่าที่ฉันภูมิใจ” ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ณ โรงเรยีนดาราวทิยาลยั อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ วนัที ่28 สงิหาคม พ.ศ. 
2558 

97.  นางสาวขนิษฐา  โพชะลา  ไดผ้่านการฝึกอบรมการเป็นวทิยากรแกนน านกัศกึษา
โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพแกนน านกัศกึษา เพือ่ป้องกนัปัญหาการตดิเชือ้เอชไอ
วแีละโรคเอดส ์ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการใหค้วามรูเ้พือ่ป้องกนัการตดิเชือ้เอช
ไอวแีละโรคเอดส์ในเยาวชนองค์การพเีอช – เจแปนประเทศไทยและส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ จากองค์การพีเอช – เจแปน มอบให้ ณ วนัที่ 4 
กนัยายน พ.ศ. 2558 

98.  นางสาวเอื้ออาร ี วชิยั  ได้ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวทิยากรแกนน านักศกึษา
โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพแกนน านกัศกึษา เพือ่ป้องกนัปัญหาการตดิเชือ้เอชไอ
วแีละโรคเอดส ์ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการใหค้วามรูเ้พือ่ป้องกนัการตดิเชือ้เอช
ไอวแีละโรคเอดส์ในเยาวชนองค์การพเีอช – เจแปนประเทศไทยและส านักงาน
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สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ จากองค์การพีเอช – เจแปน มอบให้ ณ วนัที่ 4 
กนัยายน พ.ศ. 2558 

99.  นางสาวณัชชา  โปษยานนท์  ได้ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรแกนน า
นกัศกึษาโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพแกนน านกัศกึษา เพื่อป้องกนัปัญหาการตดิ
เชือ้เอชไอวแีละโรคเอดส ์ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการใหค้วามรูเ้พื่อป้องกนัการ
ตดิเชื้อเอชไอวแีละโรคเอดส์ในเยาวชนองค์การพเีอช – เจแปนประเทศไทยและ
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม่ จากองค์การพเีอช – เจแปน มอบให้ ณ 
วนัที ่4 กนัยายน พ.ศ. 2558 

100. นางสาวกาญจนา  หล ่าแสง  ได้ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรแกนน า
นกัศกึษาโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพแกนน านกัศกึษา เพื่อป้องกนัปัญหาการตดิ
เชือ้เอชไอวแีละโรคเอดส ์ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการใหค้วามรูเ้พื่อป้องกนัการ
ตดิเชื้อเอชไอวแีละโรคเอดส์ในเยาวชนองค์การพเีอช – เจแปนประเทศไทยและ
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม่ จากองค์การพเีอช – เจแปน มอบให้ ณ 
วนัที ่4 กนัยายน พ.ศ. 2558 

101. นายธรรมสรณ์  แซ่หวงั  ไดผ้่านการฝึกอบรมการเป็นวทิยากรแกนน านกัศกึษา
โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพแกนน านกัศกึษา เพือ่ป้องกนัปัญหาการตดิเชือ้เอชไอ
วแีละโรคเอดส ์ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการใหค้วามรูเ้พือ่ป้องกนัการตดิเชือ้เอช
ไอวแีละโรคเอดส์ในเยาวชนองค์การพเีอช – เจแปนประเทศไทยและส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ จากองค์การพีเอช – เจแปน มอบให้ ณ วนัที่ 4 
กนัยายน พ.ศ. 2558 

102. นายกฤตภาส  จนัทร์ภิรมย์  ได้ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรแกนน า
นกัศกึษาโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพแกนน านกัศกึษา เพื่อป้องกนัปัญหาการติด
เชือ้เอชไอวแีละโรคเอดส ์ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการใหค้วามรูเ้พื่อป้องกนัการ
ตดิเชื้อเอชไอวแีละโรคเอดส์ในเยาวชนองค์การพเีอช – เจแปนประเทศไทยและ
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม่ จากองค์การพเีอช – เจแปน มอบให้ ณ 
วนัที ่4 กนัยายน พ.ศ. 2558 

103. นายธนา  แซ่ส ึ ไดผ้า่นการฝึกอบรมการเป็นวทิยากรแกนน านกัศกึษาโครงการ
เสรมิสรา้งศกัยภาพแกนน านักศกึษา เพื่อป้องกนัปัญหาการติดเชื้อเอชไอวแีละ
โรคเอดส ์ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการใหค้วามรูเ้พื่อป้องกนัการตดิเชื้อเอชไอวี
และโรคเอดส์ในเยาวชนองค์การพีเอช – เจแปนประเทศไทยและส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ จากองค์การพีเอช – เจแปน มอบให้ ณ วนัที่ 4 
กนัยายน พ.ศ. 2558 
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104. นางสาวธญัดา  ภู่สวสัดิ ์ ไดผ้่านการฝึกอบรมการเป็นวทิยากรแกนน านกัศกึษา
โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพแกนน านกัศกึษา เพือ่ป้องกนัปัญหาการตดิเชือ้เอชไอ
วแีละโรคเอดส ์ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการใหค้วามรูเ้พือ่ป้องกนัการตดิเชือ้เอช
ไอวแีละโรคเอดส์ในเยาวชนองค์การพเีอช – เจแปนประเทศไทยและส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ จากองค์การพีเอช – เจแปน มอบให้ ณ วนัที่ 4 
กนัยายน พ.ศ. 2558 

105. นางสาวกลัย์สุดา  ศริ ิ ได้ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวทิยากรแกนน านักศกึษา
โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพแกนน านกัศกึษา เพือ่ป้องกนัปัญหาการตดิเชือ้เอชไอ
วแีละโรคเอดส ์ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการใหค้วามรูเ้พือ่ป้องกนัการตดิเชือ้เอช
ไอวแีละโรคเอดส์ในเยาวชนองค์การพเีอช – เจแปนประเทศไทยและส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ จากองค์การพีเอช – เจแปน มอบให้ ณ วนัที่ 4 
กนัยายน พ.ศ. 2558 

106. นางสาวอารยา  ชุมใจ  ไดผ้่านการฝึกอบรมการเป็นวทิยากรแกนน านักศกึษา
โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพแกนน านกัศกึษา เพือ่ป้องกนัปัญหาการตดิเชือ้เอชไอ
วแีละโรคเอดส ์ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการใหค้วามรูเ้พือ่ป้องกนัการตดิเชือ้เอช
ไอวแีละโรคเอดส์ในเยาวชนองค์การพเีอช – เจแปนประเทศไทยและส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ จากองค์การพีเอช – เจแปน มอบให้ ณ วนัที่ 4 
กนัยายน พ.ศ. 2558 

107. นางสาวณัฐริกา  กองแก้ว  ได้ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรแกนน า
นกัศกึษาโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพแกนน านกัศกึษา เพื่อป้องกันปัญหาการตดิ
เชือ้เอชไอวแีละโรคเอดส ์ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการใหค้วามรูเ้พื่อป้องกนัการ
ตดิเชื้อเอชไอวแีละโรคเอดส์ในเยาวชนองค์การพเีอช – เจแปนประเทศไทยและ
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม่ จากองค์การพเีอช – เจแปน มอบให้ ณ 
วนัที ่4 กนัยายน พ.ศ. 2558 

108. นางสาวแพรวพลอย  ปัญญา  ได้ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวทิยากรแกนน า
นกัศกึษาโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพแกนน านกัศกึษา เพื่อป้องกนัปัญหาการตดิ
เชือ้เอชไอวแีละโรคเอดส ์ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการใหค้วามรูเ้พื่อป้องกนัการ
ตดิเชื้อเอชไอวแีละโรคเอดส์ในเยาวชนองค์การพเีอช – เจแปนประเทศไทยและ
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม่ จากองค์การพเีอช – เจแปน มอบให้ ณ 
วนัที ่4 กนัยายน พ.ศ. 2558 

109. นางสาวดารารตัน์  เมอืงแก้ว  ได้ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวทิยากรแกนน า
นกัศกึษาโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพแกนน านกัศกึษา เพื่อป้องกนัปัญหาการตดิ
เชือ้เอชไอวแีละโรคเอดส ์ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการใหค้วามรูเ้พื่อป้องกนัการ



75 

 

ตดิเชื้อเอชไอวแีละโรคเอดส์ในเยาวชนองค์การพเีอช – เจแปนประเทศไทยและ
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม่ จากองค์การพเีอช – เจแปน มอบให้ ณ 
วนัที ่4 กนัยายน พ.ศ. 2558 

110. นางสาวอังคนาง  อยู่เย็น  ได้ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรแกนน า
นกัศกึษาโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพแกนน านกัศกึษา เพื่อป้องกนัปัญหาการตดิ
เชือ้เอชไอวแีละโรคเอดส ์ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการใหค้วามรูเ้พื่อป้องกนัการ
ตดิเชื้อเอชไอวแีละโรคเอดส์ในเยาวชนองค์การพเีอช – เจแปนประเทศไทยและ
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม่ จากองค์การพเีอช – เจแปน มอบให้ ณ 
วนัที ่4 กนัยายน พ.ศ. 2558 

111. นางสาวราชินันท์  ขะจ๋อม  ได้ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรแกนน า
นกัศกึษาโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพแกนน านกัศกึษา เพื่อป้องกนัปัญหาการตดิ
เชือ้เอชไอวแีละโรคเอดส ์ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการใหค้วามรูเ้พื่อป้องกนัการ
ตดิเชื้อเอชไอวแีละโรคเอดส์ในเยาวชนองค์การพเีอช – เจแปนประเทศไทยและ
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม่ จากองค์การพเีอช – เจแปน มอบให้ ณ 
วนัที ่4 กนัยายน พ.ศ. 2558 

112. นางสาวสิรัญญา  ยาวิชัย  ได้ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรแกนน า
นกัศกึษาโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพแกนน านกัศกึษา เพื่อป้องกนัปัญหาการตดิ
เชือ้เอชไอวแีละโรคเอดส ์ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการใหค้วามรูเ้พื่อป้องกนัการ
ตดิเชื้อเอชไอวแีละโรคเอดส์ในเยาวชนองค์การพเีอช – เจแปนประเทศไทยและ
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม่ จากองค์การพเีอช – เจแปน มอบให้ ณ 
วนัที ่4 กนัยายน พ.ศ. 2558 

113. นางสาวสุพัตรา  กาละวิน  ได้ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรแกนน า
นกัศกึษาโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพแกนน านกัศกึษา เพื่อป้องกนัปัญหาการตดิ
เชือ้เอชไอวแีละโรคเอดส ์ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการใหค้วามรูเ้พื่อป้องกนัการ
ตดิเชื้อเอชไอวแีละโรคเอดส์ในเยาวชนองค์การพเีอช – เจแปนประเทศไทยและ
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม่ จากองค์การพเีอช – เจแปน มอบให้ ณ 
วนัที ่4 กนัยายน พ.ศ. 2558 

114. นางสาวสุนิตรา  ลอยเที่ยง  ได้ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรแกนน า
นกัศกึษาโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพแกนน านกัศกึษา เพื่อป้องกนัปัญหาการตดิ
เชือ้เอชไอวแีละโรคเอดส ์ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการใหค้วามรูเ้พื่อป้องกนัการ
ตดิเชื้อเอชไอวแีละโรคเอดส์ในเยาวชนองค์การพเีอช – เจแปนประเทศไทยและ
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม่ จากองค์การพเีอช – เจแปน มอบให้ ณ 
วนัที ่4 กนัยายน พ.ศ. 2558 
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115. นางสาวเบญจพร  ใจเหล็ก  ได้ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรแกนน า
นกัศกึษาโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพแกนน านกัศกึษา เพื่อป้องกนัปัญหาการตดิ
เชือ้เอชไอวแีละโรคเอดส ์ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการใหค้วามรูเ้พื่อป้องกนัการ
ตดิเชื้อเอชไอวแีละโรคเอดส์ในเยาวชนองค์การพเีอช – เจแปนประเทศไทยและ
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม่ จากองค์การพเีอช – เจแปน มอบให้ ณ 
วนัที ่4 กนัยายน พ.ศ. 2558 

116. นางสาวพชัราพร  จนัทร์ติยะ  ได้ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวทิยากรแกนน า
นกัศกึษาโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพแกนน านกัศกึษา เพื่อป้องกนัปัญหาการตดิ
เชือ้เอชไอวแีละโรคเอดส ์ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการใหค้วามรูเ้พื่อป้องกนัการ
ตดิเชื้อเอชไอวแีละโรคเอดส์ในเยาวชนองค์การพเีอช – เจแปนประเทศไทยและ
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม่ จากองค์การพเีอช – เจแปน มอบให้ ณ 
วนัที ่4 กนัยายน พ.ศ. 2558 

117. นางสาวออ้ย  ค าทอง  ไดอุ้ทศิตนบ าเพญ็ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสมควร
ได้รบัการยกย่องเชดิชูเกยีรต ิเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดงีามแก่สงัคม จากคณะสงฆ์
จงัหวดัเชยีงใหม่ พุทธสมาคมจงัหวดัเชยีงใหม่ – ยุวพุทธกิสมาคมเชยีงใหม่ ใหไ้ว ้
ณ วนัศุกรท์ี ่19 กุมภาพนัธ ์พุทธศกัราช 2559 เนื่องในวนัมาฆบชูา  

118. นายกฤษณะ  จนัทรศ์ริ ิ ไดอุ้ทศิตนบ าเพญ็ประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนาสมควร
ได้รบัการยกย่องเชดิชูเกยีรต ิเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดงีามแก่สงัคม จากคณะสงฆ์
จงัหวดัเชยีงใหม่ พุทธสมาคมจงัหวดัเชยีงใหม่ – ยุวพุทธกิสมาคมเชยีงใหม่ ใหไ้ว ้
ณ วนัศุกรท์ี ่19 กุมภาพนัธ ์พุทธศกัราช 2559 เนื่องในวนัมาฆบชูา 

119. นางสาวจุฑามาศ  ค ามา ได้รบัรางวลัเยาวชนดีเด่น ในโอกาส วนัเยาวชน
แห่งชาต ิประจ าปีพุทธศกัราช 2558 จากสมาคมโรงเรยีนเอกชนจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่19 กนัยายน 2558 

120. นางสาวลทัธพรรณ  เทพกนั ไดร้บัรางวลัเยาวชนดเีด่น ในโอกาส วนัเยาวชน
แห่งชาต ิประจ าปีพุทธศกัราช 2558 จากสมาคมโรงเรยีนเอกชนจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่19 กนัยายน 2558 

121. นายธนะพล  กลา้หาญ ไดเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนั สาขา กราฟิกดไีซน์ การแข่งขนั
ฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิครัง้ที่ 26 (ระดบัภาค) ณ สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานภาค 
10 ล าปาง ใหไ้ว ้ณ วนัที ่9 กรกฎาคม 2558  

122. นายอรรถพล  จนัทรแ์ก้วมูล  ได้เขา้ร่วมการแข่งขนั สาขา กราฟิกดไีซน์ การ
แขง่ขนัฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิครัง้ที ่26 (ระดบัภาค) ณ สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน
ภาค 10 ล าปาง ใหไ้ว ้ณ วนัที ่9 กรกฎาคม 2558 
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123. นางสาววชิติา  ผนินอก ไดเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนั สาขา กราฟิกดไีซน์ การแขง่ขนั
ฝีมอืแรงงานแห่งชาติ ครัง้ที่ 26 (ระดบัภาค) ณ สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานภาค 
10 ล าปาง ใหไ้ว ้ณ วนัที ่9 กรกฎาคม 2558 

124. นายศริพิงศ์  วงศ์ซื่อ ได้เขา้ร่วมการแข่งขนั สาขา กราฟิกดไีซน์ การแข่งขนั
ฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิครัง้ที่ 26 (ระดบัภาค) ณ สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานภาค 
10 ล าปาง ใหไ้ว ้ณ วนัที ่9 กรกฎาคม 2558 

125. นายธนกฤต  บวัป้อม ได้เขา้ร่วมการแข่งขนั สาขา กราฟิกดไีซน์ การแข่งขนั
ฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิครัง้ที่ 26 (ระดบัภาค) ณ สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานภาค 
10 ล าปาง ใหไ้ว ้ณ วนัที ่9 กรกฎาคม 2558 

126. นางสาวสุมติรา  แซ่โงว้ ไดเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนั สาขา กราฟิกดไีซน์ การแขง่ขนั
ฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิครัง้ที่ 26 (ระดบัภาค) ณ สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานภาค 
10 ล าปาง ใหไ้ว ้ณ วนัที ่9 กรกฎาคม 2558 

127. นางสาวกญัญารตัน์ จัน่จนี ไดผ้่านการฝึกอบรม โครงการ ค่ายเยาวชนสง่เสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ ให้ไว้ ณ วันที่24 
มถิุนายน 2558 

128. นางสาวศิรินทิพย์  ศรีวิรตัน์ ได้ผ่านการฝึกอบรม โครงการ ค่ายเยาวชน
สง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ณ มณฑลทหารบกที ่33 ค่ายกาวลิะ ใหไ้ว ้ณ วนัที่24 
มถิุนายน 2558 

129. นางสาวลัทธพรรณ  เทพกัน ได้ผ่านการฝึกอบรม โครงการ ค่ายเยาวชน
สง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ณ มณฑลทหารบกที ่33 ค่ายกาวลิะ ใหไ้ว ้ณ วนัที่24 
มถิุนายน 2558 

130. นายสุเมธี  อาภัย ได้รบัรางวลั ชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากลระดับ
เยาวชน 
ในกจิกรรม  MATRIX HONDA MUSIC AWARD ของบรษิทั แมทรกิซ ์ฮอนดา้  
 ออโตโมบลิ จ ากดั ใหไ้ว ้ณ วนัที ่25 กนัยายน 2558 

131. นายธนกฤต บวัป้อม ได้รบัรางวลั ชนะเลศิ การประกวดวงดนตรสีากลระดบั
เยาวชน 
ในกจิกรรม  MATRIX HONDA MUSIC AWARD ของบรษิทั แมทรกิซ ์ฮอนดา้  
 ออโตโมบลิ จ ากดั ใหไ้ว ้ณ วนัที ่25 กนัยายน 2558 

132. นายนนทกร นนทวงศ์ ไดร้บัรางวลั ชนะเลศิ การประกวดวงดนตรสีากลระดบั
เยาวชน 
ในกจิกรรม  MATRIX HONDA MUSIC AWARD ของบรษิทั แมทรกิซ ์ฮอนดา้  
 ออโตโมบลิ จ ากดั ใหไ้ว ้ณ วนัที ่25 กนัยายน 2558 
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133. นางสาววลิาสนิี ดสีงิห์ ไดร้บัรางวลั ชนะเลศิ การประกวดวงดนตรสีากลระดบั
เยาวชน 
ในกจิกรรม  MATRIX HONDA MUSIC AWARD ของบรษิทั แมทรกิซ ์ฮอนดา้  
 ออโตโมบลิ จ ากดั ใหไ้ว ้ณ วนัที ่25 กนัยายน 2558 

134. นางสาวอรพร ตาห่อ ได้รบัรางวลั ชนะเลศิ การประกวดวงดนตรสีากลระดบั
เยาวชน 
ในกจิกรรม  MATRIX HONDA MUSIC AWARD ของบรษิทั แมทรกิซ ์ฮอนดา้  
 ออโตโมบลิ จ ากดั ใหไ้ว ้ณ วนัที ่25 กนัยายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. เป้าหมายความส าเรจ็การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



79 

 

   สรุปเป้าหมายความส าเรจ็การด าเนินงานตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

ประจ าปีการศกึษา 2558  ซึง่คณะกรรมการบรหิารเหน็ชอบ ดงันี้  

ท่ี มาตรฐาน เป้าหมายความส าเรจ็ 
1 ผูเ้รยีนและผูส้ าเรจ็การศกึษา ทุกตวับ่งชีม้ผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดขีึน้

ไป 
2 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนการ

สอนอาชวีศกึษา 
ทุกตวับ่งชีม้ผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดขีึน้

ไป 
3 การบรหิารจดัการอาชวีศกึษา ทุกตวับ่งชีม้ผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดขีึน้

ไป 
4 การบรกิารวชิาการและวชิาชพี ทุกตวับ่งชีม้ผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดขีึน้

ไป 
5 นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งาน

สรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยั 
ทุกตวับ่งชีม้ผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดขีึน้

ไป 
6 การปลกูฝังจติส านึกและเสรมิสรา้ง

ความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก 
ทุกตวับ่งชีม้ผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดขีึน้

ไป 
7 การประกนัคณุภาพการศกึษา ทุกตวับ่งชีม้ผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดขีึน้

ไป 
ดา้นผูเ้รยีนและผูส้ าเรจ็การศกึษา ผูเ้รยีนแต่ละหลกัสตูร (ปวช. , ปวส.) รอ้ยละ 80 มผีล

การเรยีนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป    สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานมคีวามพงึพอใจต่อ
ผูเ้รยีนมาก (ด)ี   ผูเ้รยีนทุกระดบัรอ้ยละ 80 ผ่านเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานวชิาชพี มาตรฐาน
อาชีพ และมีคะแนนเฉลี่ย V - NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดบัชาติขึ้นไป มีผู้ส าเร็จการศึกษาทุก
หลกัสตูรรอ้ยละ 90    เมือ่เทยีบกบัแรกเขา้ ผูส้ าเรจ็การศกึษารอ้ยละ 80 ไดง้านท าหรอืประกอบ
อาชพีหรอืศกึษาต่อ ภายใน 1 ปี และผูป้ระกอบการหน่วยงานมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพของ
ผูส้ าเรจ็การศกึษามาก 

ดา้นหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา  วทิยาลยัฯ พฒันาหลกัสตูรการ
เรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ  ครผููส้อนรอ้ยละ 100 จดัท า
แผนการจดัการเรยีนรู้ด้วยเทคนิควธิกีารสอนที่หลากหลาย และครูผู้สอนรอ้ยละ 100  จดัการ
เรยีนการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยใชส้ื่อทีเ่หมาะสมและน าผลจากการสอนไปท าการ
วจิยั   
โดยครูผูส้อนรอ้ยละ 100  มสี่วนร่วมในการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอนแต่ละวชิา และ
วทิยาลยัฯ มกีารเตรยีมความพรอ้มในเรือ่งการฝึกงานใหแ้ก่นกัศกึษา 
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 ดา้นการบรหิารจดัการอาชวีศกึษา  วทิยาลยั ฯ แต่งตัง้คณะกรรมการสถานศกึษา โดย
คณะกรรมการปฏบิตังิานตามอ านาจหน้าที ่มกีารประชุมภาคเรยีนละ 2 ครัง้  วทิยาลยัฯ จดัท า
แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  ไดด้ าเนินการจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี   โดย
ให้ชุมชน ครู นักศกึษาเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัท า มกีารจดัท าโครงการให้สอดคล้องกบัอตั
ลกัษณ์ของวทิยาลยัฯ ในระดบัด ีผู้บรหิารสถานศกึษามกีารประชุมครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษาเดือนละ 1 ครัง้ จัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครัง้ สถานศึกษามีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศดีมาก  สถานศึกษามีโครงการบริหารความเสี่ยง โดยครู นักศึกษา 
ผูป้กครองมสีว่นร่วม ดมีาก  มรีะบบดแูลนักศกึษาโดยมโีอกาสพบครทูีป่รกึษา สปัดาหล์ะ 5 วนั
และสรา้งเครอืข่ายผูป้กครอง  นักศกึษา ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจ ต่อสภาพแวดลอ้มและภูมิ
ทศัน์  อาคาร สถานที่ ห้องเรยีน วสัดุ อุปกรณ์ คอมพวิเตอร ์ดมีาก   ครูและบุคลากรทางการ
ศกึษามคีุณภาพชวีติทีด่ที ัง้ 4 ดา้น    งบประมาณการเงนิ สอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิารประจ าปี
ไดด้ ี และสถานประกอบการผูท้รงคุณวุฒมิสีวนรว่มในการจดัการศกึษาด ี
 ดา้นการบรกิารวชิาการและวชิาชพี  ครแูละบุคลากรทุกฝ่าย และผูเ้รยีนทุกสาขา เขา้
รว่มโครงการ กจิกรรม บรกิารวชิาการและวชิาชพี รอ้ยละ 75 
 ดา้นนวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรคห์รอืงานวจิยั   ครแูละผูเ้รยีนจดัท านวตักรรม 
สิง่ประดษิฐ ์งานวจิยั ทีม่ปีระโยชน์รอ้ยละ 75  และมกีารเผยแพร่ รอ้ยละ 60 
 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ครูและ
บุคลากรทุกฝ่าย และผูเ้รยีนทุกสาขา เขา้ร่วมโครงการ กจิกรรม การปลูกจติส านึกด้านการรกั
ชาต ิเทดิทูนพระมหากษตัริย์ ส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์
ท ร ง เ ป็ น ป ร ะ มุ ข  
รอ้ยละ 100  เขา้ร่วมโครงการ กจิกรรมการปลูกฝังจติส านึกดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม รอ้ยละ 
100  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรและผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการด้านกีฬาและ
นนัทนาการ  รวมทัง้ใหทุ้กคนเขา้ใจ ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
  
 
 ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษามีการจดัระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา ตามมาตรฐานการอาชวีศกึษา เพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา โดยการมสีว่น
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย  ผูเ้รยีน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
เป็นอย่างด ี และระดบัคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชวีศกึษา พ.ศ. 2555 อยู่
ในระดบัด ี
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ตอนท่ี 2  

การด าเนินงานของสถานศึกษา  

 
 1. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

  1.1 ปรชัญา  
  ปรชัญาของวทิยาลยัฯ คอื “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เช่ียวชาญทกัษะ” 

ซึ่ ง ค ณ ะ 
ผู้ก่อตัง้วทิยาลยัฯ มคีวามเชื่อว่า การให้การศกึษาที่ดแีก่เยาวชนเป็นการสรา้งรากฐานชวีติที่
มัน่คง กล่าวคือ  ผู้ที่มีการศึกษาย่อมมีสติปัญญา  คุณธรรม  จรยิธรรม และเลือกประพฤติ
ปฏบิตัไิปในทางอนัดงีาม 

  1.2  วิสยัทศัน์     
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  มุ่งมัน่จดัการศกึษาตามมาตรฐานอาชวีศกึษา เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรม ความรู ้
และทกัษะวชิาชพี เป็นทีย่อมรบัของสงัคม  

  1.3 เอกลกัษณ์ 
  ระเบยีบวนิยั 
 
  1.4. อตัลกัษณ์ 
  วนิยัด ีวชิาการเด่น 

 
2. แผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา  
 เพื่อใหก้ารด าเนินงานจดัการศกึษาของสถานศกึษาบรรลุตามแผนพฒันาคุณภาพ

การจดัการศกึษา  จงึก าหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษาตาม
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ดงัต่อไปนี้ 
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เป้าหมาย ยทุธศาสตร ์ สภาพความส าเรจ็ โครงการ / งาน / กจิกรรม 

1. พฒันาคุณภาพการจดั
การศกึษาตามมาตรฐานสู่
สากล 

1. ผูเ้รยีนและสถานศกึษามี
คุณภาพตามมาตฐานสากล 

1. การพฒันาคุณภาพมาตรฐาน
การศกึษาสูส่ากล 

1. โครงการฝึกอบรมพฒันาครผููส้อน 
2. งานจดัท าแผนการสอน 
3. งานวจิยัในชัน้เรยีน 
4. โครงการประกวดนวัตักรรมและ
สิง่ประดษิฐ ์

5. โครงการแขง่ขนัตอบปัญหาวชิาการ
และทกัษะวชิาชพี 

6. งานประกนัคุณภาพภายใน 
7. โครงการเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจใน
ดา้นการประกนัคุณภาพ 

8. โครงการพฒันาคุณภาพการศกึษา 
9. โครงการพฒันาสถานศกึษา 
10. โครงการทดสอบวดัความรูแ้ละทกัษะ  

  วชิาชพี 
11. โครงการทดสอบมาตรฐานวชิาชพี 
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เป้าหมาย ยทุธศาสตร ์ สภาพความส าเรจ็ โครงการ / งาน / กจิกรรม 

 2. ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะ 
วชิาชพีตามมาตรฐานสากล 
สามารถด ารงชวีติในสงัคมได้
อย่างมคีวามสขุ 

1. การพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ 1. โครงการเรยีนรูป้ระสบการณ์จรงิ 
2. โครงการศกึษาดงูานในสถาน

ประกอบการ 
3. งานวดัผลประเมนิผลการเรยีนรูข้อง

นกัศกึษา 
4. งานจดัสอนเสรมิใหแ้ก่นกัศกึษา 
5. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
6. งานกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
7. โครงการสอนแบบ Edutrainment 
8. โครงการเล่านทิานภาษาองักฤษ 
9. โครงการ “LCC Singing Contest” 
10. โครงการสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 
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เป้าหมาย ยทุธศาสตร ์ สภาพความส าเรจ็ โครงการ / งาน / กจิกรรม 
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11. โครงการคา่ยอาสาพฒันา 
12. โครงการอนุรกัษ์ไทย 
13. โครงการค่ายคุณธรรม 
14. โครงการสง่เสรมิประชาธปิไตย 
15. พธิวีนัไหวค้ร ู
16. โครงการช่วยเหลอืบุคลากรที่

เดอืดรอ้น 
17. โครงการอาชวีศกึษาสรา้งคนสรา้ง

ชาต ิ
18. งานฉลองครสิมาสตแ์ละปีใหม่ 
19. พธิมีอบประกาศนียบตัร 
20. พธิปัีจฉิมนิเทศ 
21. โครงการ คา่ยน้องใหมส่านใย

สมัพนัธ ์
22. โครงการตรวจสขุภาพประจ าปี 
23. โครงการตรวจสารเสพตดิ 
24. โครงการแอโรบคิเพือ่สุขภาพ 
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เป้าหมาย ยทุธศาสตร ์ สภาพความส าเรจ็ โครงการ / งาน / กจิกรรม 

   25. โครงการวิง่การกุศล “LCC มนิิ
มาราธอน” 

26. โครงการต่อตา้นยาเสพตดิ 
27. โครงการการแขง่ขนักฬีาและกรฑีาส ี
28. ชมรมนนัทนาการ 
29. โครงการปลูกป่า 
30. โครงการรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
31. โครงการเหลอืใชใ้หน้้อง 
32. โครงการรบัน้องใหม ่สายสมัพนัธ์

น้องพี ่
3. สง่เสรมิการสรา้งอตัลกัษณ์
ของสถานศกึษาใหโ้ดดเด่น 

1. สถานศกึษามอีตัลกัษณ์ทีโ่ด่ดเด่น 1. โครงการประกาศเกยีรตคิณุนกัศกึษา 
2. โครงการทดสอบวดัความรู ้
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เป้าหมาย ยทุธศาสตร ์ สภาพความส าเรจ็ โครงการ / งาน / กจิกรรม 

2. เตรยีมความพรอ้มสู่
ประชาคมอาเซยีน 

1. ผูเ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบั
อาเซยีน และมทีกัษะที่
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการกา้ว
เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 

1. การเตรยีมผูเ้รยีนใหม้คีวามพรอ้ม
เพือ่เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 

1. โครงการจดันิทศัการความรูเ้กีย่วกบั
อาเซยีน 

2. โครงการภาษาองักฤษเพือ่การ
สือ่สารในอาเซัียน 

3. โครงการสง่เสรมิการเรยีนรู้
วฒันธรรมอาเซยีน 

4. โครงการสง่เสรมิทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษในงานบญัช ี

5. โครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
เพือ่การอาชพี 

6. โครงการสง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบั
อาเซยีน 
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เป้าหมาย ยทุธศาสตร ์ สภาพความส าเรจ็ โครงการ / งาน / กจิกรรม 

3 พฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็น
แหล่งเรยีนรูท้ีท่นัสมยั  

1.สถานศกึษามคีุณภาพ
มาตรฐานและมแีหล่งเรยีนรูท้ีม่ ี
ประสทิธภิาพ 

1. พฒันาสถานศกึษาและแหล่งเรยีนรู้
ใหม้คีุณภาพมาตรฐาน 

1. งานบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ส านกังาน 
2. โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ 
3. โครงการหอ้งเรยีนสวยงาม 
4. งานดแูลและซ่อมแซมสาธารณูปโภค

และอาคาร 
5. โครงการสือ่วดีทีศัน์เพือ่การเรยีนรู ้
6. โครงการแหล่งเรยีนรูสู้ชุ่มชน 
7. โครงการบรกิารความรูว้ชิาชพีสู่

ชุมชน 
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4.พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และเครือ่งมอือุปกรณ์ 

1.สถานศกึษามเีทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่นัสมยัท าให้
ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาความรู้
และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหเ้กดิการเรยีนรู้
ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

1. การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และสง่เสรมิการเรยีนแบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์

1. โครงการพฒันาโครงขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
ไรส้าย 

2. โครงการ Internet ในหอ้งสมดุ 
3. โครงการ LCC Free WiFi 
4. โครงการหอ้งเรยีนทนัสมยั 
 

 

 

 

เป้าหมาย ยทุธศาสตร ์ สภาพความส าเรจ็ โครงการ / งาน / กจิกรรม 
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5. พฒันาบุคลากรใหม้คีุณภาพ 1.ครแูละบคุลากรไดร้บัการ
พฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

1. การพฒันาครแูละบคุลากรตาม
มาตรฐานวชิาชพี 

1. โครงการพฒันาครแูละบคุลากรการ
การศกึษา 

2. โครงการแลกเปลีย่นบุคคลากรทางการ
ศกึษา 

3. โครงการพฒันาคุณภาพชวีติครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา 

4. การแขง่ขนักฬีาคร ู
5. พธิรีดน ้าด าหวัผูบ้รหิาร 
6. โครงการประกาศเกยีรตคิณุ ยกย่อง 
ดา้นวชิาการ วชิาชพี แก่ครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย ยทุธศาสตร ์ สภาพความส าเรจ็ โครงการ / งาน / กจิกรรม 
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6. พฒันาระบบการบรหิาร
จดัการสถานศกึษา 

1. สถานศกึษามกีารบรหิาร
จดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

1. การพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

1. โครงการพฒันาการจดัการเรยีนการ
สอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

2. โครงการพฒันาระบบการจดั
การศกึษา 

3. โครงการพฒันาการประกนัคุณภาพ
ภายใน 

4. งานใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมของ
ชุมชน 

5. โครงการส ารวจความพงึพอใจทีม่ตี่อ
การจดัการสถานศกึษา 

6. โครงการส ารวจความพงึพอใจทีม่ตี่อ
ภาพลกัษณ์ของสถานศกึษา 

7. โครงการอบรมการวจิยัในชัน้เรยีน 
8. โครงการอบรมการพฒันาสือ่การ

เรยีนการสอนอเิลก็ทรอนิกส ์(CAI) 
9. โครงการเผยแพรผ่ลงานวจิยั สือ่

นวตักรรม และสิง่ประดษิฐ ์
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เป้าหมาย ยทุธศาสตร ์ สภาพความส าเรจ็ โครงการ / งาน / กจิกรรม 
7. สง่เสรมิความสมัพนัธก์บั
ชุมชน 

1. เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามี
สว่นรว่มในการจดัการศกึษา 

1. สง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการจดั
การศกึษา 

1. งานประชุมผูป้กครอง 
2. งานประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย 
3. โครงการส ารวจความตอ้งการของ

สถานประกอบการ 
4. โครงการสารถงึผูป้กครอง 
5. โครงการความร่วมมอืดา้นการจดัการ

เรยีนรูก้บัหน่วยงานองคก์ร 
6. โครงการประสานความร่วมมอืกบั

ศนูยพ์ฒันาฝีมอืแรงงาน จงัหวดั
เชยีงใหม ่

7. โครงการความร่วมมอืดา้นการจดัการ
เรยีนรูก้บัชุมชน 
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เป้าหมาย ยทุธศาสตร ์ สภาพความส าเรจ็ โครงการ / งาน / กจิกรรม 

8. สรา้งโอกาสทางการศกึษา 1. ผูเ้รยีนไดร้บัโอกาสทาง
การศกึษาและเรยีนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ 

1. การสรา้งโอกาสทางการศกึษาอย่าง
เตม็ศกัยภาพ 

1. งานส ารวจความตอ้งการหารายได้
ระหวา่งเรยีน 

2. โครงการจดัหางานส าหรบันกัศกึษา 
3. โครงการแนะแนวการประกอบอาชพี

ส าหรบันกัศกึษาทีก่ าลงัจะส าเรจ็
การศกึษา 

4. โครงการสนบัสนุนดา้นการศกึษาแก่
เดก็ดอ้ยโอกาส 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

3. รายงานด้านงบประมาณ   
รายงานงบประมาณของสถานศกึษา ปีการศกึษา 2558 

วิทยาลยัเทคโนโยลีพาณิชยการลานนา 

งบประมาณรบั - จ่าย ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2559 

รายรบั รายจ่าย หมายเหต ุ
รายการ บาท รายการ บาท 

- คา่ธรรมเนียม
การศกึษา 

26,800,000 
- เงนิเดอืนคร ู

19,800,000 
 

- คา่ธรรมเนียมอื่น 4,780,000 - เงนิเดอืนบุคลากรอื่น -  
- เงนิอุดหนุนเป็น
คา่ใชจ้่ายรายหวั
นกัเรยีน 

7,700,000 
- คา่ตอบแทนครแูละ   บุคลากร 

1,100,000 
 

- เงนิอุดหนุนตาม
นโยบายเรยีนฟร ี15 ปี 
อย่างมคีุณภาพ 

2,150,000 
- งบปรบัปรุงอาคารสถานที ่

750,000 
 

- เงนิอุดหนุน  - - งบจดัหา/พฒันาเครือ่งมอื 
อุปกรณ์ สือ่การสอน  วสัดุฝึก 
    - ส าหรบัการจดัการเรยีน
การสอน 
    - ส าหรบัการบรกิารวชิาการ
และวชิาชพี 
    - ส าหรบัการบรหิารจดัการ
ทัว่ไป 

 
 

1,350,000 
 

150,000 
 

50,000 

 

- เงนิบรจิาค - - งบในการสง่เสรมิ สนบัสนุนให้
ครแูละผูเ้รยีนจดัท าและ
ด าเนินการจดัประกวด จดัแสดง
โครงการ นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์
งานสรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยั 

740,000 

 

- รายไดห้รอืมลูคา่ของ
ผลผลติ ผลงานจาก
การใชว้สัดฝึุกในการ
จดัการเรยีนการสอน 

410,000 

- งบด าเนินงานตามโครงการ 
กจิกรรม ดา้นการปลกูฝัง
จติส านึกและเสรมิสรา้งความ
เป็นพลเมอืงไทยและพลโลก 

750,000 
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รายรบั รายจ่าย หมายเหต ุ
รายการ บาท รายการ บาท 

- อื่นๆ 
750,000 

- งบพฒันาบุคลากร 
 

600,000 
 

  - คา่สาธารณูปโภค 
 

2,350,000 
 

  -คา่ใชจ้่ายเบด็เตลด็ 
 

360,000 
 

  - คา่เบีย้ประกนัภยัทรพัยส์นิ 
 

150,000 
 

  - คา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
อุปกรณ์การเรยีนและเครือ่งใช้
ส านกังาน 

350,000 
 

  - คา่ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 
 

340,000 
 

  - คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
 

2,500,000 
 

  - คา่ใชจ้่ายในการแนะแนว 
 

120,000 
 

  -คา่เสือ่มราคา – ทรพัยส์นิ 
 

11,000,000 
 

รวมรบั 42,590,000 รวมจ่าย 42,460,000  
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4. การพฒันาสถานศึกษาจากผลการประเมินคณุภาพมาตรฐานการศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ล่าสดุ แผนการปฏิบติัตาม
ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคณุภาพภายนอกรอบ 3 
เมือ่วนัที ่28 – 30 มกราคม 2555 

1. สถานศกึษาควรสง่เสรมิสนบัสนุนกลยทุธ์
พฒันาทกัษะผูเ้รยีนดา้นผลงานทีเ่ป็น
โครงงานทางวชิาชพีหรอืสิง่ประดษิฐ ์
ของผูเ้รยีนทีไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์ และ
ยกระดบัคุณภาพไปสูน่วตักรรมเพือ่การ
แขง่ขนัในระดบัจงัหวดั ภมูภิาค และ
ระดบัชาตติ่อไป รวมทัง้ สง่เสรมิให้
ผูเ้รยีนไดน้ าผลงานไปใชป้ระโยชน์อย่าง
แทจ้รงิ โดยเฉพาะการน าไปใชป้ระโยชน์
ในชุมชน 

2. อบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รยีนในการจดัท า
เอกสารประกอบโครงงาน สิง่ประดษิฐ์
หรอืนวตักรรมใหค้รบถว้นทุกขัน้ตอน 
โดยก าหนดแนวคดิ ทีม่าของปัญหา 
ก าหนดวตัถุประสงค ์และวธิกีาร
ด าเนินงานทีถู่กตอ้งตามวชิาการ มกีาร
ฝึกทกัษะในการสบืคน้ขอ้มลู ผลงานวจิยั
หรอืนวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่อา้งองิ
ผลงานของตนเองตลอดจนประเมนิผล

 
 
- วทิยาลยัฯ จะน าขอ้เสนอแนะ
จากการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 เป็นแผนในการ
ปฏบิตัใินปีการศกึษา 2559 

 
 

- 
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จากการน าไปใชป้ระโยชน์ และ
ขอ้เสนอแนะทศิทางการพฒันาส าหรบั
ผูส้นใจหรอืผูเ้รยีนในรุน่ต่อ ๆ ไปในการ
พฒันาต่อยอด 

3. สถานศกึษาควรน าหลกัการจดัการองค์
ความรู ้(MK) มาใชใ้นสถานศกึษาใหค้รทูี่
มทีกัษะดา้นการจดัท างานวจิยัเป็นพี่
เลีย้งใหก้บัครทูีย่งัขาดทกัษะ เพือ่ใหค้รู
ทุกคนมคีวามรูค้วามสามารถในการ
จดัท างานวจิยัและการผลติสือ่การสอน 
 
 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ล่าสดุ แผนการปฏิบติัตาม
ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

4. สถานศกึษาควรพฒันาระบบการจดัเกบ็
เอกสารและขอ้มลูต่าง ๆ ใหเ้ป็นระบบที่
ชดัเจน สะดวกในการบรหิารจดัการทีด่ ี
โดยจดัท าแผนพฒันาระบบสารสนเทศที่
เป็นระบบ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ์
ของ สมศ. ครบถว้นครอบคลุม และจดั
อบรมใหบุ้คลากรในการจดัท า
เอกสารรายงานโครงการรวมทัง้ระบบ
การจดัเกบ็เอกสาร 

5. สถานศกึษามคีวามพรอ้ม ดา้นบุคลากร 
สถานที ่เครือ่งมอื และวสัดุอุปกรณ์อย่าง
เพยีงพอทีจ่ะใหบ้รกิารดา้นวชิาการและ
วชิาชพีแก่สถานศกึษาและหน่วยงานอื่น 
ๆ สถานศกึษาควรจดัท าโครงการในการ
ใหบ้รกิารวชิาการและวชิาชพีเชงิรุก
ใหก้บัโรงเรยีนขยายโอกาสและ
สถานศกึษาอื่น ๆ  ใหม้ากขึน้ 

6. สถานศกึษาควรจดัโครงการศกึษาดงูาน

-วิทยาลัยฯ จะน าข้อเสนอแนะ
จ า ก ก า ร ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ าพ
ภายนอกรอบ 3 เป็นแผนในการ
ปฏบิตัใินปีการศกึษา 2559 

- 
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ในสถานประกอบการใหก้บัผูเ้รยีนอย่าง
ทัว่ถงึ เพือ่เพิม่ประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รยีน
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้การสรา้งความ
เขา้ใจใหผู้เ้รยีน และผูป้กครอง เหน็
ความส าคญัของการฝึกประสบการณ์
เรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิ 

7. สถานศกึษาควรสนบัสนุนใหค้ร ูบุคลากร
ทางการศกึษา และผูเ้รยีนไดม้โีอกาส
แสดงผลงานหรอืเขา้ร่วมการแขง่ขนัทัง้
ในระดบัจงัหวดั/ภาคหรอืประเทศใหม้าก
ขึน้ 

8. สถานศกึษาควรประสานงานกบั
สถานศกึษา หน่วยงานและองคก์ร
ภายนอกเพือ่สรา้งความรว่มมอืและท า
ขอ้ตกลงรว่มกนัในโครงการแลกเปลีย่น
เพือ่การพฒันาครแูละบคุลากรทางการ
ศกึษา ตลอดจนสนบัสนุนใหค้รมูโีอกาส
ไดร้บัทุนการศกึษาและทุนวจิยัใหม้ากขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ล่าสดุ แผนการปฏิบติัตาม
ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

9. สถานศกึษาควรมกีารปรบักลยทุธใ์นการ
ป้องกนัและแกปั้ญหาความเสีย่งใน
สถานศกึษาทุกดา้นเพือ่ลดปรมิาณความ
เสีย่งอย่างต่อเนื่อง 

10. สถานศกึษาควรมตีดิตามการประเมนิผล
การด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมเพือ่น า
ผลมาพฒันางานอย่างต่อเนื่อง 

11. สถานศกึษาควรทบทวนการด าเนินงาน
โดยน าการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษาใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของการ
บรหิารจดัการศกึษา พรอ้มทัง้จดัอบรม
ใหค้รแูละบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ 

- วิทยาลัยฯ จะน าข้อเสนอแนะ
จ า ก ก า ร ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ าพ
ภายนอกรอบ 3 เป็นแผนในการ
ปฏบิตัใินปีการศกึษา 2559 

- 
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และน าหลกัการประกนัคุณภาพใน เป็น
เป้าหมายและทศิทางในการพฒันางาน
ทุกภาคสว่น 

12. สถานศกึษาควรสรรหาผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกมาประเมนิคณะกรรมการ
สถานศกึษากอ่นกรรมการจะครบวาระ
รวมทัง้การประเมนิผูบ้รหิารสถานศกึษา 

13. สถานศกึษาควรจดัใหม้กีาร
ประชาสมัพนัธเ์ชงิรุก และเรง่สรา้ง
เครอืขา่ย ชุมชน ผูป้กครอง ใหเ้ขา้ใจ
ตรงกนัถงึเป้าหมายและผลส าเรจ็ในการ
จดัการศกึษาของสถานศกึษา 
ความส าเรจ็ของผูส้ าเรจ็การศกึษาจาก
อดตีสูปั่จจุบนั ตลอดจนภาพลกัษณ์ 
คา่ใชจ้่ายและความส าเรจ็ในคุณภาพการ
จดัการศกึษา และเปิดโอกาสใหทุ้กภาค
สว่นเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันา
คุณภาพผูเ้รยีน 

14. สถานศกึษาควรมกีารประชมุระหวา่ง
ผูบ้รหิารและบุคลากรทุกคนในองคก์ร
เพือ่ระดมความคดิในการหาวธิเีพิม่
ปรมิาณนกัศกึษา 

 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ล่าสดุ แผนการปฏิบติัตาม
ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

15. สถานศกึษาควรมกีารสรรหา
คณะกรรมการสถานศกึษาจากหน่วยงาน 
องคก์รภาคเอกชน สถานประกอบการ 
ใหเ้พิม่มากขึน้แต่ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
การสรรหาคณะกรรมการสถานศกึษา 
หรอืมกีารแต่งตัง้บุคคลจากภายนอก
มาร่วมเป็นกรรมการทีป่รกึษาในการ

- วิทยาลัยฯ จะน าข้อเสนอแนะ
จ า ก ก า ร ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ าพ
ภายนอกรอบ 3 เป็นแผนในการ
ปฏบิตัใินปีการศกึษา 2559 

- 
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พฒันาสถานศกึษาเพิม่ เพือ่น า
ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ
สถานศกึษา ผูท้รงคุณวุฒทิุกภาคสว่นไป
ใชใ้นการบรหิารจดัการสถานศกึษาใน
อนาคตต่อไป 

16. สถานศกึษาควรสรา้งโอกาสใหค้ร ู
บุคลากร ชุมชนและองคก์ารภายนอกเขา้
มามสีว่นรว่มในการก าหนดแผนปฏบิตัิ
การประจ าปี เพือ่เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในแต่ละปีการศกึษาและ
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ
การแต่ละปีใหช้ดัเจน น าผลการประเมนิ
มาวางแผนการด าเนินงานอยา่งมี
ประสทิธภิาพเกดิประสทิธผิลต่อการจดั
การศกึษา 
 

การประเมินคณุภาพภายในโดยต้นสงักดั 
เมื่อวนัท่ี 22 – 24 สิงหาคม 2555 

1. วทิยาลยัฯ ควรแสวงหาเวทขีอง
หน่วยงาน องคก์รภายนอก เพือ่ให้
นกัศกึษาไดร้บัโอกาสแสดงศกัยภาพมาก
ขึน้ 
 

2. วทิยาลยัฯ ควรเพิม่งบประมาณ เพือ่
พฒันาศกัยภาพนกัศกึษา/การจดั
กจิกรรมใหบ้รกิารวชิาชพี และสง่เสรมิ
ความรูใ้นการพฒันาชุมชนและทอ้งถิน่ 
 

 

 
- วทิยาลยัฯ มโีครงการฝึก
ประสบการณ์ วชิาชพีของแต่ละ
สาขา มโีครงการค่ายอาสาพฒันา 
โครงการท านุบ ารุงศาสนา เขา้
รว่มกจิกรรมประเพณีต่าง ๆ 
- วทิยาลยัฯ จดัสรรงบประมาณ
เพิม่ขึน้ ส าหรบัสง่เสรมิกจิกรรม
ใหบ้รกิารวชิาชพีและสง่เสรมิ
ความรูใ้นการพฒันาชุมชนและ
ทอ้งถิน่ 
 
 
 

 
-นกัศกึษามโีอกาสได้
น าความรู้
ความสามารถของ
ตนเองไปใชไ้ด ้   
มากขึน้ 
 
-นกัศกึษามี
งบประมาณเพยีงพอ
ในการจดัโครงการ 
ต่าง ๆ 
 
 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ล่าสดุ แผนการปฏิบติัตาม
ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

3. ควรจดัท านวตักรรม และงานวจิยั ที่ - วทิยาลยัฯ ไดจ้ดัใหน้กัศกึษา -นกัศกึษาได้
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น าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรยีน
การสอน การประกอบอาชพี หรอืการ
พฒันาชุมชน/ทอ้งถิน่ 
 

4. ควรสง่เสรมิสนบัสนุนใหม้กีารน าผลงาน
นวตักรรม งานวจิยั โครงงาน ออกไปสู่
เวทกีารแขง่ขนัภายนอกสถานศกึษาใน
ระดบัต่าง ๆ 

 
5. ควรจดัท าแผนปฏบิตังิานประจ าปีใหเ้ป็น

ปัจจุบนั 
 

6. ควรจดัท าแผนพฒันาบุคลากรประจ าปี 
 

 

7. ควรจดัท าสรปุผลการด าเนนิงานตาม
แผนปฏบิตักิารประจ าปี 

 

ท านวตักรรมและงานวจิยัที่
น าไปใชป้ระโยชน์ในสถานศกึษา 
ชุมชนและทอ้งถิน่ 
 
- วทิยาลยัฯ ไดเ้ขา้ร่วมการแขง่
ทกัษะวชิาชพีอาชวีศกึษาเอกชน 
ระดบัชาต ิ และน านวตักรรมและ
งานวจิยัเขา้รว่มประกวดแขง่ขนั 
 
-วทิยาลยัฯ ไดจ้ดัท าแผนปฏบิตัิ
งานประจ าปี 
 
 
-วทิยาลยัฯ จดัท าแผนพฒันา
บุคลากร 
 
 
 
-วทิยาลยัฯ จดัท ารายงานสรุปผล
การด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ
การประจ าปี 

นวตักรรมและ
งานวจิยัทีใ่ช้
ประโยชน์ได ้
 
 
-นกัศกึษาไดน้ า
นวตักรรมและ
งานวจิยัเขา้รว่ม
ประกวดแขง่ขนั 
 
-มแีผนการ
ปฏบิตังิานทีถู่กตอ้ง 
 
 
-อาจารย ์และ
บุคลากรทางการ
ศกึษาไดร้บัการ
พฒันาตามแผน 
 
-ผูบ้รหิารทราบผล
การด าเนินงานตาม
แผนทีว่างไว ้เพือ่น า
ขอ้มลูไปปรบัปรุงใน
ปีต่อไป 

 
ตอนท่ี 3 

การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1  ด้านผูเ้รียนและผูส้ าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษา 

ตวับง่ช้ีท่ี 1.1 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึน้ไป 

 

วิธีด าเนินการ 
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 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาไดช้ี้แจงใหค้รูผูส้อน ผูเ้รยีนและผูป้กครอง ทราบถงึ

เกณฑ์ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในแต่ละชัน้ปี ตามระเบยีบว่าด้วยการประเมนิผลการเรยีนตาม

หลกัสตูร ปวช. และ ปวส.  ไดม้กีารประชุมเพื่อวางแผนการพฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอน  

และไดด้ าเนินงานตามโครงการทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี ไดแ้ก่  โครงการสอนซ่อมเสรมิ 

โครงการประชุมผูป้กครองกลุ่มผูเ้รยีนทีม่ผีลการเรยีนเฉลีย่ สะสมต ่ากว่า  2.00  โครงการอบรมเรื่อง 

ก า ร วิ จั ย ใ น ชั ้ น เ รี ย น 

แก่ครูผู้สอน  และน าผลการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหา  และพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

จงึสง่ผลใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่สะสมสงูขึน้ 

ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.1 ผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึน้ไป 

หลกัสูตร/

ประเภทวิชา 

สาขาวิชา/สาขา

งาน 

ชัน้

ปี 

จ านวน 

ผูเ้รียน 

ท่ี

ลงทะเบียน

เรียน 

ทัง้หมด 

จ านวน 

ผูเ้รียน 

ท่ีออก

กลางคนั 

 

จ านวน 

ผูเ้รียน

ท่ีเหลือ 

 

ผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสม 

2.00 ขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ 

ปวช. 

พาณิชยกรรม 

พาณิชยการ/การ

บญัช ี

1 60 11 49 47 95.91 

2 43 2 41 38 92.68 

3 68 2 66 66 100.00 

พาณิชยการ/การขาย 
1 12 4 8 5 62.50 

2 8 2 6 5 83.33 
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หลกัสูตร/

ประเภทวิชา 

สาขาวิชา/สาขา

งาน 

ชัน้

ปี 

จ านวน 

ผูเ้รียน 

ท่ี

ลงทะเบียน

เรียน 

ทัง้หมด 

จ านวน 

ผูเ้รียน 

ท่ีออก

กลางคนั 

 

จ านวน 

ผูเ้รียน

ท่ีเหลือ 

 

ผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสม 

2.00 ขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ 

3 22 0 22 22 100.00 

พาณิชยการ/

คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 

1 20 5 15 9 60.00 

2 21 2 19 15 78.94 

3 27 2 25 25 100.00 

พาณิชยการ/

ภาษาต่างประเทศ 

1 32 5 27 27 100.00 

2 38 3 35 32 91.42 

3 67 2 65 65 100.00 

ปวช. 

อตุสาหกรรม

ท่องเท่ียว 

การโรงแรมและการ

ทอ่งเทีย่ว/การ

ทอ่งเทีย่ว 

1 46 7 39 35 89.74 

2 26 4 22 19 86.36 

3 47 3 44 44 100.00 

รวม  ปวช.  537 54 483 454 93.99 

ปวส. 

บริหารธรุกิจ 

การบญัช ี
1 104 0 104 101 97.11 

2 120 1 119 118 99.15 

การตลาด 1 42 4 38 28 73.68 
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หลกัสูตร/

ประเภทวิชา 

สาขาวิชา/สาขา

งาน 

ชัน้

ปี 

จ านวน 

ผูเ้รียน 

ท่ี

ลงทะเบียน

เรียน 

ทัง้หมด 

จ านวน 

ผูเ้รียน 

ท่ีออก

กลางคนั 

 

จ านวน 

ผูเ้รียน

ท่ีเหลือ 

 

ผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสม 

2.00 ขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ 

2 12 3 9 9 100.00 

คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
1 36 2 34 28 82.35 

2 25 0 25 24 96.00 

ภาษาต่างประเทศ

ธุรกจิ 

1 56 0 56 51 91.07 

2 37 2 35 35 100.00 

ปวส. 

อตุสาหกรรม

ท่องเท่ียว 

การจดัการธุรกจิ

ทอ่งเทีย่ว 

1 43 3 40 32 80.00 

2 36 3 33 33 100.00 

รวม ปวส.  511 18 493 459 93.10 

รวม ปวช. และ ปวส.  1,048 72 976 913 93.54 

 

หมายเหต ุ 1. ขอ้มลูจ านวนผูเ้รยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนทัง้หมด(1) หมายถงึยอดสรุปผูเ้รยีน ณ วนั

สดุทา้ย 

ของการลงทะเบยีนเรยีน  แต่ละภาคเรยีนสิน้ปีการศกึษา  กรณีมกีารเปิดภาคเรยีนฤดรูอ้นใหน้บัรวม

ดว้ย 
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2. ใหก้รอกขอ้มลูใหค้รบทุกหลกัสตูร  ทุกประเภทวชิา  สาขาวชิา/สาขางานทีไ่ดร้บั

อนุญาต 

ใหเ้ปิดท าการสอน 

3. นกัศกึษาทีอ่อกกลางคนัในปีการศกึษาทีร่ายงาน 
4. ในกรณีทีม่นีกัศกึษาเขา้เรยีนกลางปี หรอืโอนยา้ยใหน้บัรวมในจ านวนนกัศกึษาที่

ลงทะเบยีนทัง้หมดดว้ย 
 

 

ความส าเรจ็ 

ระดบั ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

ปวช.   5.00 ดมีาก 

ปวส.    5.00 ดมีาก 

 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 ใหเ้ทยีบบญัญตัไิตรยางศ ์ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากการประเดน็การ

พจิารณา ตัง้แต่รอ้ยละ 80.00 ขึน้ไป เทยีบไดค้า่คะแนน 5.00 

 สตูรค านวณ คา่คะแนน =  

  

รอ้ยละจากประเดน็การพจิารณา 

80 

X 5 
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ระดบัคณุภาพ ค่าคะแนน 

ดมีาก 4.51 – 5.00 

ด ี 3.51 – 4.50 

พอใช ้ 2.51 – 3.50 

ตอ้งปรบัปรุง 1.51 – 2.50 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง  

1. ขอ้มลูแสดงสถติจิ านวนนกัศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2558 
2. ขอ้มลูแสดงสถติจิ านวนนกัศกึษาทีจ่บหลกัสตูร  ประจ าปีการศกึษา 2558 
3. รายการเปลีย่นแปลงแกไ้ข/เพิม่เตมิ บญัชรีายชือ่นกัศกึษา ภาคเรยีนที ่1 ประจ าปีการศกึษา 

2558 และภาคเรยีนที ่2 ประจ าปีการศกึษา 2558 
4. โครงการสอนซ่อมเสรมิ 
5. โครงการประชุมผูป้กครองกลุ่มผูเ้รยีนทีม่ผีลการเรยีนเฉลีย่ สะสมต ่ากวา่  2.00 
6. โครงการอบรม เรือ่งการวจิยัในชัน้เรยีนแก่ครผููส้อน 
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มาตรฐานท่ี  1 ด้านผูเ้รียนและผูส้ าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษา 

ตวับง่ช้ีท่ี  1.2 ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน   
   ท่ีมีต่อคณุภาพของผูเ้รียน 
 
วิธีด าเนินการ  

 วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาการฝึกงานเพื่อให้นักศึกษาได้น าความรู ้
ความสามารถ ทกัษะ ต่าง ๆ ทีไ่ดเ้รียนรูจ้ากในชัน้เรยีนไปใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ เพื่อเตรยีมความ
พร้อมก่อนที่นักศึกษาจะจบการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต ทัง้นี้นักศึกษาจะได้รับ
ประสบการณ์ และได้เรยีนรู้ทกัษะ   ต่าง ๆ เพิ่มเติมจากการปฏิบตัิงานจรงิ รวมถึงการเรยีนรู้ถึง
ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในการท างาน ซึง่นกัศกึษาจะไดใ้ชส้ตแิละไหวพรบิปฏฎิาณในการแกไ้ขปัญหา 
ดงันัน้วทิยาลยัฯ จงึไดด้ าเนินการใหน้กัศกึษาระดบัชัน้ ปวช.2, ปวส.1 และ ปวส.พ.2 ฝึกงานในสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานแห่งต่าง ๆ  

 วทิยาลยัฯ ได้ด าเนินการให้นักศกึษาฝึกงานในภาคฤดูรอ้นของทุกปีการศกึษา โดยในช่วง
ก่อนปิดภาคเรยีนของเทอมที่ 1 วทิยาลยัฯ ได้ท าการแจกแบบฟอร์มการกรอกรายละเอยีดสถานที่
ฝึกงานเพือ่ใหน้กัศกึษาตดิต่อสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานต่าง ๆ ทีต่อ้งการรบันกัศกึษาฝึกงาน 
ตามความสนใจของนักศกึษาเอง เพื่อใหน้ักศกึษาไดม้โีอกาสเลอืกสถานประกอบการ /หน่วยงาน ที่
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ตนเองอยากเขา้ไปฝึกงานตามความถนดั โดยวทิยาลยัฯ ไดก้ าหนดกรอบการเลอืกสถานทีฝึ่กงานไว้
ดงันี้ 

 1.  สถานประกอบการ/หน่วยงาน ทีน่กัศกึษาไปฝึกงานตอ้งอยู่ภายในเขตอ าเภอเมอืงจงัหวดั
เชยีงใหม่ อ าเภอแม่รมิ อ าเภอสนัทราย อ าเภอสนัก าแพง อ าเภอหางดง อ าเภอสารภ ีและอ าเภอสนั
ป่าตอง และอ าเภอเมอืงล าพนู จงัหวดัล าพนู เทา่นัน้ 

 2.  เวลาของการฝึกงานต้องอยู่ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. หรอืตามก าหนดเวลาของ
สถานประกอบการ/หน่วยงาน แต่ตอ้งไมเ่กนิเวลา 18.00 น. 

 3.  สถานประกอบการ/หน่วยงาน ทีน่กัศกึษาไปฝึกงานตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากวทิยาลยั
ฯ และไดร้บัอนุญาตจากผูป้กครองของนกัศกึษา  

 4.  นกัศกึษาตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของสถานประกอบการ/หน่วยงาน  

 5.  นกัศกึษาตอ้งแต่งกายดว้ยชุมฟอรม์นกัศกึษาเท่านัน้ หากมคีวามจ าเป็นตอ้งแต่งกายดว้ย
เครือ่งแบบอื่นทีไ่ม่ใชชุ่ดฟอรม์นกัศกึษาตอ้งมหีนงัสอืขออนุญาตจากหน่วยงาน  

 หลงัจากทีน่ักศกึษาไดต้ดิต่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน เรยีบรอ้ยแลว้ ทางวทิยาลยัฯ จะ
ด าเนินการส่งจดหมายขออนุญาตฝึกงานให้กบันักศกึษา โดยให้นักศกึษาเป็นผู้น าจดหมายไปยื่น
สถานประกอบการ/หน่วยงาน ด้วยตนเอง เมื่อหน่วยงานตอบรบันักศกึษาเขา้ฝึกงานเรยีบรอ้ยแล้ว 
วทิยาลยัฯ จะท าการปฐมนิเทศนักศกึษาก่อนที่จะไปฝึกงาน เพื่อแจง้รายละเอยีด ระเบยีบขอ้บงัคบั
ต่าง ๆ และเน้นย ้าการปฏบิตัตินระหว่างการฝึกงาน เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามพรอ้มก่อนไปฝึกงานจรงิ 
ระหว่างการฝึกงานวทิยาลยัฯ ได้จดัอาจารย์นิเทศเพื่อตดิตามดูแล และประเมนิผลการฝึกงานของ
นกัศกึษาตามสถานประกอบการ/หน่วยงานแต่ละแหง่ 

 

 

ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.2  ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ท่ีมีต่อคณุภาพของ
ผูเ้รียน 
มีการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยก าหนด
กลุ่มตวัอย่าง 

จ านวนท่ีตอบกลบั 
 

จ านวนของสถาน
ประกอบการและบคุคล
ในชุมชนท่ีมีผลการ

ประเมินความพึงพอใจ

ร้อยละของสถาน
ประกอบการและบคุคล
ในชุมชนท่ีมีผลการ

ประเมินความพึงพอใจ
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สร้างเครื่องมือ
เพื่อเกบ็ข้อมูล  

เฉลี่ย 
3.51 – 5.00  

เฉลี่ย 
3.51 – 5.00  

สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน 

1 121 54 115 50 95.04 92.59 

รวม 121 54 115 50 95.04 92.59 
 

ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

5 ดมีาก 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก (1)+รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 5 

ด ี (1)+รอ้ยละ 70 – 79.99  4 

พอใช ้ (1)+รอ้ยละ 60 – 69.99 3 

ตอ้งปรบัปรุง (1)+รอ้ยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรบัปรุงเรง่ด่วน มกีารประเมนิความพงึพอใจโดยก าหนดกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

1 
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เกณฑก์ารตดัสิน 

 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก 
ปฏบิตัติามประเดน็ (1) 

และมผีลตาม (5) 
5 

ด ี
ปฏบิตัติามประเดน็ (1) 

และมผีลตาม (5) 
4 

พอใช ้
ปฏบิตัติามประเดน็ (1) 

และมผีลตาม (5) 
3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็ (1) 2 
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และมผีลตาม (5) 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็ (1) 1 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. แบบประเมนิความพงึพอใจ ของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ทีม่ตี่อคุณภาพ
ของผูเ้รยีน 
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มาตรฐานท่ี 1 ด้านผูเ้รียนและผูส้ าเรจ็การศึกษา 

ตวับง่ช้ีท่ี 1.3  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา มกีารจดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพ

เศรษฐกจิ และสงัคมในปัจจุบนั  นกัศกึษาสามารถเลอืกเรยีนในสาขาวชิาทีต่อ้งการ อาจารยผ์ูส้อนทุก

ทา่นไดใ้หค้วามเอาใจใส ่ ดแูลนกัศกึษาอยา่งใกลช้ดิ เน้นใหน้กัศกึษาไดม้สีว่นรว่ม ฝึกคดิ ฝึกท า ฝึก

แกปั้ญหา และเน้นการปฏบิตัจิรงิในแต่ละสาขาวชิา มกีารกระตุน้ใหน้กัศกึษามาเรยีนอย่างสม ่าเสมอ  

ไดม้กีารวางแผนการพฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอน และไดด้ าเนินงานตามโครงการที่

ก าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี ไดแ้ก่  โครงการสอนเสรมิแก่นกัศกึษาทีเ่รยีนอ่อน  มกีารใช้

กระบวนการวจิยัเพือ่แกปั้ญหาและพฒันาการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยจดั

โครงการอบรมวจิยัในชัน้เรยีนแก่ครผููส้อน จงึสง่ผลใหน้กัศกึษาทุกคนผา่นเกณฑก์ารประเมนิ

มาตรฐานวชิาชพีตามหลกัสตูรทีก่ าหนด  
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ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.3  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 

ระดบั 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

จ านวนผูเ้รียนท่ี

ลงทะเบียนเรียนครบ

ทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลกัสูตร 

จ านวนผูเ้รียนชัน้

ปีสดุท้ายท่ีสอบ

ผา่นเกณฑฯ์ 

ร้อยละ 

ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    

 สาขาวิชาพาณิชยการ    

      สาขางานการบญัช ี       68 56 82.35 

      สาขางานการขาย 22 22 100.00 

      สาขางานคอมพวิเตอร์

ธุรกจิ 

27 25 92.59 

      สาขางานภาษาต่างประเทศ 67 61 91.04 

 ประเภทวิชาอตุสาหกรรม

ท่องเท่ียว 

   

 สาขาวิชาการโรงแรมและ

การท่องเท่ียว 

   

      สาขางานการทอ่งเทีย่ว 47 41 87.23 

รวม ปวช. 231 205 90.64 

ปวส. ประเภทวิชา  บริหารธรุกิจ    

      สาขาวชิาการบญัช ี 120 118 98.33 
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      สาขาวชิาการตลาด 12 9 75.00 

      สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ธุรกจิ 

25 27 100.00 

      สาขาวชิา

ภาษาต่างประเทศ      

      ธุรกจิ 

37 33 89.18 

 ประเภทวิชาอตุสาหกรรม

ท่องเท่ียว 

   

      สาขาวชิาการจดัการธุรกจิ     

     ทอ่งเทีย่ว 

36         33 91.66 

รวม ปวส. 230           220 90.83 

รวมทัง้หมด 461           425 90.73 

หมายเหต ุ จ านวนผูเ้รยีน ณ วนัสดุทา้ยของการลงทะเบยีนภาคเรยีนสดุทา้ย 

 

ความส าเรจ็ 

ระดบั ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

ปวช.   5.00 ดมีาก 

ปวส.    5.00 ดมีาก 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 ใหเ้ทยีบบญัญตัไิตรยางศ ์ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากการประเดน็การ

พจิารณา ตัง้แต่รอ้ยละ 80.00 ขึน้ไป เทยีบไดค้า่คะแนน 5.00 
รอ้ยละจากประเดน็การพจิารณา 

80 

X 5 
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 สตูรค านวณ คา่คะแนน =  

  

ระดบัคณุภาพ ค่าคะแนน 

ดมีาก 4.51 – 5.00 

ด ี 3.51 – 4.50 

พอใช ้ 2.51 – 3.50 

ตอ้งปรบัปรุง 1.51 – 2.50 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

 

1. ขอ้มลูแสดงสถติจิ านวนนกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2558 
2. โครงการสอนเสรมิแก่นกัศกึษาทีเ่รยีนออ่น 
3. ขอ้สอบมาตรฐานสมาคมวทิยาลยัอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
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มาตรฐานท่ี 1  ด้านผูเ้รียนและผูส้ าเรจ็การศึกษา 

ตวับง่ช้ีท่ี 1.4  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตัง้แต่ค่าเฉล่ียระดบัชาติขึน้ไป 

 

วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดม้กีารประชุมวางแผนเพือ่จะเตรยีมความพรอ้มใน

การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตดิา้นอาชวีศกึษาใหแ้ก่นกัศกึษาระดบั ปวช.3 และ ปวส.2 โดย

ศกึษาถงึสมรรถนะรายวชิาทีจ่ะสอบ ก าหนดเป็นแผนงานทีจ่ะเสรมิความรูใ้นแต่ละรายวชิา 

 วทิยาลยัฯ ไดด้ าเนินงานตามแผนงานทีว่างไว ้โดยจดัอาจารยส์อนเสรมิทบทวนความรูเ้พือ่

เตรยีมความพรอ้มในการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตดิา้นอาชวีศกึษา 

 

ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.4 ผลการสอบ V-NET  รายวิชา ความรูด้้านสมรรถนะหลกัและ

สมรรถนะทัว่ไประดบั ปวช. และปวส. 

ระดบั สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวน

ผูเ้รียน

ทัง้หมด 

ความรู้ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ

ทัว่ไป 

จ านวนผูเ้รียน

ท่ีลงทะเบียน

เข้าทดสอบ 

จ านวนผูเ้รียนท่ีมี

คะแนนเฉล่ียจาก

การทดสอบทาง

การศึกษา

ระดบัชาติขึน้ไป 

ร้อยละ 

ปวช. การบญัช ี 68 66 44 66.66 
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 การขาย 22 22 13 59.09 

 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 27 25 13 52.00 

 ภาษาต่างประเทศ 67 65 42 64.61 

 งานการทอ่งเทีย่ว 47 44 24 54.54 

   รวม ปวช. 231 222 126 56.75 

ปวส. การบญัช ี 120 116 89 76.72 

 การตลาด 12 9 8 88.88 

 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 25 25 13 52.00 

 ภาษาต่างประเทศธุรกจิ 37 26 18 69.23 

 การจดัการธุรกจิ

ทอ่งเทีย่ว 

36 30 21 70.00 

รวม ปวส. 230 206 149 72.33 

รวมทัง้หมด 461 428 275 64.25 

ความส าเรจ็ 

ระดบั ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

ปวช.   5.00 ดมีาก 

ปวส.    5.00 ดมีาก 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 ใหเ้ทยีบบญัญตัไิตรยางศ ์ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากการประเดน็การ

พจิารณา ตัง้แต่รอ้ยละ 50.00 ขึน้ไป เทยีบไดค้า่คะแนน 5.00 
รอ้ยละจากประเดน็การพจิารณา 

50 

X 5 
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 สตูรค านวณ คา่คะแนน =  

  

ระดบัคณุภาพ ค่าคะแนน 

ดมีาก 4.51 – 5.00 

ด ี 3.51 – 4.50 

พอใช ้ 2.51 – 3.50 

ตอ้งปรบัปรุง 1.51 – 2.50 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตดิา้นอาชวีศกึษา (V-NET) จากสถาบนัทดสอบทาง
การศกึษา (สทศ.) 
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มาตรฐานท่ี 1 ด้านผูเ้รียนและผูส้ าเรจ็การศึกษา 
ตวับง่ช้ีท่ี 1.5 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้าน

อาชีวศึกษา  (V-NET)  ตัง้แต่ค่าเฉล่ียระดบัชาติขึน้ไปในกลุ่มวิชาภาษาองักฤษ 

 

วิธีด าเนินการ  

วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดม้กีารประชุมวางแผนเพื่อจะเตรยีมความพรอ้มใน

การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตดิ้านอาชวีศกึษาให้แก่นักศึกษาระดบั ปวช.3 และ ปวส.2 โดย

ศึกษาถึงสมรรถนะรายวิชาที่จะสอบ ก าหนดเป็นแผนงานที่จะเสริมความรู้ในแต่ละรายวิชา 

โดยเฉพาะกลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 

 วทิยาลยัฯ ไดด้ าเนินงานตามแผนงานที่วางไว ้โดยจดัอาจารยส์อนเสรมิทบทวนความรูเ้พื่อ

เตรยีมความพรอ้มในการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติด้านอาชวีศกึษา กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ

เพือ่ใหไ้ดค้า่เฉลีย่สงูกวา่ระดบัชาตขิึน้ไป 

  

ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.5 ผลการสอบ V-NET  กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ ระดบั ปวช. และปวส.  

ระดบั 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/

สาขางาน 

จ านวน

ผูเ้รียน

ทัง้หมด 

จ านวนผูเ้รียนท่ี

ลงทะเบียนเข้า

ทดสอบ 

กลุ่มวิชา

ภาษาองักฤษ 

จ านวน

ผูส้อบผา่น

เกณฑ ์

กลุ่มวิชา

ภาษาองักฤ

ษ 

ร้อยละ 

ปวช. การบญัช ี 68 66 41 62.12 

 การขาย 22 22 11 50.00 
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 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 27 25 17 68.00 

 ภาษาต่างประเทศ 67 65 61 93.84 

 งานการทอ่งเทีย่ว 47 44 29 65.90 

รวม ปวช. 231 222 159 71.62 

ปวส. การบญัช ี 120 116 74 63.79 

 การตลาด 12 9 6 66.66 

 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 25 25 13 52.00 

 ภาษาต่างประเทศธุรกจิ 37 26 19 73.07 

 การจดัการธุรกจิทอ่งเทีย่ว 36 30 21 70.00 

รวม ปวส. 230 206 133 64.56 

รวมทัง้หมด 461 428 292 68.22 

 

ความส าเรจ็ 

ระดบั ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

ปวช.   5.00 ดมีาก 

ปวส.    5.00 ดมีาก 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 ใหเ้ทยีบบญัญตัไิตรยางศ ์ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากการประเดน็การ

พจิารณา ตัง้แต่รอ้ยละ 50.00 ขึน้ไป เทยีบไดค้า่คะแนน 5.00 

 สตูรค านวณ คา่คะแนน =  
รอ้ยละจากประเดน็การพจิารณา 

50 

X 5 
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ระดบัคณุภาพ ค่าคะแนน 

ดมีาก 4.51 – 5.00 

ด ี 3.51 – 4.50 

พอใช ้ 2.51 – 3.50 

ตอ้งปรบัปรุง 1.51 – 2.50 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตดิา้นอาชวีศกึษา (V-NET) จากสถาบนัทดสอบทาง
การศกึษา (สทศ.) 
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มาตรฐานท่ี 1  ด้านผูเ้รียนและผูส้ าเรจ็การศึกษา 
ตวับง่ช้ี 1.7   ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูรเทียบกบัแรกเข้า 

 

วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดม้แีผนการเรยีนทีเ่หมาะสมกบัเศรษฐกจิ สงัคม 

และเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป  นกัศกึษาสามารถเลอืกเรยีนในสาขาวชิาตามความตอ้งการและยงั

ไดร้บัการดแูลเอาใจใสอ่ย่างใกลช้ดิจากอาจารยท์ีป่รกึษา วทิยาลยัฯ มกีารจดักระบวนการเรยีนการ

สอนทีเ่น้นใหน้กัศกึษาไดม้สีว่นรว่ม ฝึกคดิ  ฝึกท า  ฝึกแกปั้ญหาและเน้นการปฏบิตัจิรงิในแต่ละ

รายวชิา  มกีารกระตุน้นกัศกึษาใหเ้ขา้ชัน้เรยีนอย่างสม ่าเสมอและมกีารตดิตามนกัศกึษาทีข่าดเรยีน 

วทิยาลยัไดด้ าเนินงานตามโครงการทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี  ไดแ้ก่  โครงการประชุม

ผูป้กครองนกัศกึษาชัน้ ปวช.1 ปวส.1 และ ปวส.พ.1   เพือ่ชีแ้จงผูป้กครองและผูเ้รยีนไดท้ราบถงึ

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนของวทิยาลยัฯ และหลกัเกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร    

ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.7 จ านวนและรอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเข้า 

หลกัสตูร 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขา

งาน 

จ านวนผูเ้รียนแรก

เข้า 

 

จ านวนผูส้ าเรจ็

การศึกษา 

 

ร้อยละ 

ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาพณิชยการ 

   

      สาขางานการบญัช ี 84 66 78.57 

      สาขางานการขาย 35 22 62.85 

      สาขางานคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 40 25 62.50 

      สาขางานภาษาต่างประเทศ 82 65 79.26 
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 ประเภทวิชาอตุสาหกรรม

ท่องเท่ียว 

   

 สาขาวิชาการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว 

   

      สาขางานการท่องเทีย่ว 62 44 70.96 

รวม ปวช.  303 222 73.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูร 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขา

งาน 

จ านวนผูเ้รียนแรก

เข้า 

 

จ านวนผูส้ าเรจ็

การศึกษา 

 

ร้อยละ 

ปวส. ประเภทวิชา  บริหารธรุกิจ    
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      สาขาวชิาการบญัช ี 120 118 98.33 

      สาขาวชิาการตลาด 18 9 50.00 

      สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 34 24 70.58 

      สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ

ธุรกจิ 
41 35 85.36 

 ประเภทวิชาอตุสาหกรรม

ท่องเท่ียว 
   

      สาขาวชิาการจดัการธุรกจิ

ท่องเทีย่ว 
52 33 63.46 

รวม ปวส.  265 219 82.64 

รวมทัง้หมด 568 441 77.64 

 

ความส าเรจ็ 

ระดบั ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

ปวช.   4.57 ดมีาก 

ปวส.    5.00 ดมีาก 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 ใหเ้ทยีบบญัญตัไิตรยางศ ์ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากการประเดน็การ

พจิารณา ตัง้แต่รอ้ยละ 80.00 ขึน้ไป เทยีบไดค้า่คะแนน 5.00 

 สตูรค านวณ คา่คะแนน =  

  

รอ้ยละจากประเดน็การพจิารณา 

80 

X 5 
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ระดบัคณุภาพ ค่าคะแนน 

ดมีาก 4.51 – 5.00 

ด ี 3.51 – 4.50 

พอใช ้ 2.51 – 3.50 

ตอ้งปรบัปรุง 1.51 – 2.50 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. แบบรายงานผลการเรยีนของผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี 
(ปวช.) พุทธศกัราช 2545  (ปพ.3 ปวช.45)  ปีการศกึษา 2558 

2. และแบบรายงานผลการเรยีนของผูส้ าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู (รบ.2 ปวส.)  ปีการศกึษา  2558 

3. โครงการประชุมผูป้กครอง นกัศกึษาชัน้ ปวช.1  ปวส.1 และ ปวส.พ.1 
มาตรฐานท่ี  1  ด้านผูเ้รียนและผูส้ าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษา 

ตวับง่ช้ีท่ี 1.8  ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ

ภายใน 1 ปี 

 

วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ ไดม้กีารประชุมเพื่อวางแผนตดิตามขอ้มลูของนักศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาใน 1 ปี

การศกึษา เพื่อทีจ่ะไดท้ราบถงึจ านวนนักศกึษาว่ามจี านวนเท่าใดที่ศกึษาต่อ จ านวนเท่าใดทีไ่ดง้าน

ท าและเพื่อจะได้ทราบว่านักศกึษาส่วนใหญ่มุ่งที่จะศกึษาต่อหรอืท างาน โดยมอบหมายใหฝ่้ายแนะ

แนวรบัผดิชอบ ตดิตามผล 

 วทิยาลยัฯ ด าเนินงานตามแผนงานทีก่ าหนด กล่าวคอื ฝ่ายแนะแนวตดิตามขอ้มลูนกัศกึษาที่

ส าเรจ็การศึกษา และส่งแบบสอบถามไปยงั นักศึกษาหรอืผู้ปกครองโดยตรงเพื่อที่จะได้รบัทราบ
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ขอ้มูลที่ถูกต้องและน าผลที่ได้มาสรุปผลและทราบถงึรอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษาที่ได้งานท า หรอื

ประกอบอาชพีอสิระหรอืศกึษาต่อ ภายใน 1 ปี 
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ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.8  ผูส้ าเรจ็การศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 

ปี 

หลกัสตูร 

ประเภทวิชา/

สาขาวิชา/

สาขางาน 

จ านวน

ผูส้ าเรจ็

การศึกษ

า 

ผูไ้ด้งานท า

ภายใน 1 ปี 

ผูป้ระกอบอาชีพ

อิสระภายใน 

1 ปี 

ผูศึ้กษาต่อ

ภายใน 1 ปี 

รวมผูไ้ด้งานท า 

ประกอบอาชีพ 

และศึกษาต่อ 

จ านว

น 
ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จ านว

น 
ร้อยละ 

จ านว

น 
ร้อยละ 

ปวช. การบญัช ี 66 - - 7 15.15 59 89.39 66 100 

 การขาย 22 - - - - 22 100 22 100 

 คอมพวิเตอร์

ธุรกจิ 

25 - - 2 8.00 23 95.83 25 100 

 ภาษาต่าง 

ประเทศ 

65 1 1.53 9 24.61 47 72.30 57 87.69 

 การท่องเทีย่ว 44 1 2.27 7 25.00 32 72.72 40 90.90 

รวม 

ปวช. 

 222 2 0.90 25 17.56 183 82.43 210 94.59 

ปวส. การบญัช ี 118 5 4.23 30 25.42 71 60.16 106 89.83 

 การตลาด 9 1 11.11 - - 8 88.88 9 100 

 คอมพวิเตอร์

ธุรกจิ 

24 1 4.16 10 41.66 9 37.5 21 87.50 

 ภาษาต่าง 

ประเทศธุรกจิ 

35 - - 14 40 17 48.57 31 88.57 

 การจดัการ

ธุรกจิ

33 4 12.12 12 36.36 13 39.39 29 87.87 
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ท่องเทีย่ว 

รวม 

ปวส. 

 219 11 5.02 66 30.13 118 53.88 196 89.49 

รวมทัง้หมด 441 13 2.72 91 20.63 301 65.30 406 92.06 

 

ความส าเรจ็ 

ระดบั ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

ปวช.   5.00 ดมีาก 

ปวส.    5.00 ดมีาก 
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เกณฑก์ารตดัสิน 

 ใหเ้ทยีบบญัญตัไิตรยางศ ์ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากการประเดน็การ

พจิารณา ตัง้แต่รอ้ยละ 80.00 ขึน้ไป เทยีบไดค้า่คะแนน 5.00 

 สตูรค านวณ คา่คะแนน =  

 

 

ระดบัคณุภาพ ค่าคะแนน 

ดมีาก 4.51 – 5.00 

ด ี 3.51 – 4.50 

พอใช ้ 2.51 – 3.50 

ตอ้งปรบัปรุง 1.51 – 2.50 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. แบบส ารวจการไดง้านท า หรอืประกอบอาชพีอสิระ หรอืศกึษาต่อภายใน 1 ปีของผูส้ าเรจ็
การศกึษา  

 

 

 

 

 

รอ้ยละจากประเดน็การพจิารณา 

80 

X 5 
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มาตรฐานท่ี  1   ด้านผูเ้รียนและผูส้ าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษา 

ตวับง่ช้ีท่ี 1.9    ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ 

   ผูร้บับริการมีต่อคณุภาพของผูส้ าเรจ็การศึกษา 
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วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ ได้มกีารประชุมเพื่อวางแผนตดิตามขอ้มูลของนักศกึษาที่ส าเรจ็การศกึษาทัง้ใน

ส่วนที่ศกึษาต่อ หรอืท างาน เพื่อทราบถึงความพงึพอใจของสถานศกึษา สถานประกอบการ หรอื

หน่วยงาน ที่มตี่อคุณภาพของผูส้ าเรจ็การศกึษา โดยมอบหมายใหฝ่้ายแนะแนวรบัผดิชอบ ตดิตาม

ผล 

 วทิยาลยัฯ ด าเนินงานตามแผนงานทีก่ าหนด กล่าวคอื ฝ่ายแนะแนวตดิตามขอ้มลูนกัศกึษาที่

ส าเรจ็การศกึษา และสง่แบบสอบถามไปยงัสถานศกึษา สถานประกอบการ หรอืหน่วยงานทีม่ผีูส้ าเรจ็

การศกึษา เพือ่น าผลทีไ่ดม้าสรุปผลและทราบถงึคุณภาพของผูส้ าเรจ็การศกึษา 

 

ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.9  ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ

สถานศึกษา หรือ 

    ผูร้บับริการท่ีมีต่อคณุภาพของผูส้ าเรจ็การศึกษา 

มีการประเมิน
ความพึง
พอใจโดย

ก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่าง สร้าง
เครื่องมือเพื่อ
เกบ็ข้อมูล  

 

จ านวนท่ีตอบกลบั 

จ านวนของสถานประกอบการ 
สถานศึกษาและผู้รบับริการท่ีมีผล
การประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 

3.51 – 5.00  

ร้อยละของสถานประกอบการ 
สถานศึกษาและผู้รบับริการท่ีมีผล
การประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย   

3.51 – 5.00  

สถาน
ประกอบกา

ร 

สถานศึกษ
า 

ผู้รบั 
บริกา
ร 

สถาน
ประกอบก

าร 

สถานศึกษ
า 

ผู้รบั 
บริกา
ร 

สถาน
ประกอบกา

ร 

สถานศึกษ
า 

ผู้รบั 
บริการ 

ปวช. 2 - - 2 - - 100 - - 
ปวส. 8 1 - 8 1 - 100 100 - 

รวม 11 11 100 

 
ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
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เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็ (1) 

และมผีลตาม (5) 

5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็ (1) 

และมผีลตาม (4) 

4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็ (1) 

และมผีลตาม (3) 

3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็ (1) 2 
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และมผีลตาม (2) 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็ (1) 

และมผีลตาม (1) 

1 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. แบบประเมนิความพงึพอใจ   
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สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  1 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

1.1 5 ดมีาก 

1.2 5 ดมีาก 

1.3 5 ดมีาก 

1.4 5 ดมีาก 

1.5 5 ดมีาก 

1.6   

1.7 5 ดมีาก 

1.8 5 ดมีาก 

1.9 5 ดมีาก 

รวม 40  

คะแนนเฉล่ีย 5.00 ดมีาก 

 

จดุเด่น  (ปัจจยัท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับง่ช้ีได้ระดบัคณุภาพดีขึน้ไป) 

 วิทยาลัยฯ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ให้มีความรู้ในเชิง

วชิาการ ทกัษะทางวชิาชพี และคุณสมบตัทิีพ่งึประสงค ์โดยมุ่งเน้นใหผู้ส้อนจดักระบวนการเรยีนการ

สอน รวมถงึการจดักจิกรรมเสรมิหลักสูตรด้านคุณธรรม จรยิธรรม เพื่อให้เกดิคุณภาพแก่ผูเ้รยีน 3 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ดา้นสมรรถนะหลกั และสมรรถภาพทัว่ไป ดา้นสมรรถนะ

วชิาชพี สามารถเป็นผูป้ระกอบการหรอืท างานในสถานประกอบการ จนเป็นทีย่อมรบัหรอืศกึษาต่อใน

ระดบัทีส่งูขึน้ 
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จดุควรพฒันา  (ปัจจยัท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับง่ช้ีได้ระดบัคณุภาพต า่กว่าดี) 

 - 
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มาตรฐานท่ี  2 ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตวับง่ช้ีท่ี  2.1 ระดบัคณุภาพในการใช้และพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี

สอดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 

วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ มกีารประชุมเพื่อวางแผนพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาที่สอดคล้องกบั

ความตอ้งการของสถานประกอบการและไดก้ าหนดไวใ้นแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา

และแผนปฏิบตัิงานประจ าปี เช่นโครงการส ารวจความต้องการของสถานประกอบการ การจดัท า

แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบฐานสมรรถนะ เป็นตน้ 

 วทิยาลยัฯ ด าเนินตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิงานประจ าปี เช่น ส ารวจความ

ตอ้งการของสถานประกอบการ จดัท าแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบฐานสมรรถนะ ของครผููส้อนในแต่ละ

รายวชิา สอดคลอ้งตามหลกัสตูร 

 วทิยาลยัฯ ไดจ้ดัท าแบบประเมนิความพงึพอใจ ของสถานประกอบการทีร่บัผูส้ าเรจ็การศกึษา

เขา้ท างานเพื่อประเมนิว่า แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบฐานสมรรถนะ ผลทีไ่ดร้บัเป็นอย่างไรเพือ่น าไป

พฒันาปรบัปรุงหลกัสตูรอยา่งต่อเนื่อง 

 
ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็พิจารณา ผล(ม/ีไม่ม)ี 

1. สถานศกึษามกีารส ารวจขอ้มลูความตอ้งการในการพฒันาหลกัสตูร ม ี
2. สถานศกึษามกีารพฒันาหลกัสตูรรว่มกบัสถานประกอบการและหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 
ม ี

3. สถานศกึษามกีารทดลองใชห้ลกัสตูร ม ี
4. สถานศกึษามกีารประเมนิหลกัสตูร ม ี
5. สถานศกึษามกีารน าหลกัสตูรฐานสมรรถนะรายวชิาทีพ่ฒันาแลว้ตามขอ้ (1)-

(4) ไม่เกนิ 3 ปีไปใชอ้ย่างน้อยรอ้ยละ 50 ของจ านวนสาขางานทีจ่ดัการ
เรยีนการสอน 

- 

 
ความส าเรจ็ 
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ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

4 ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 

5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็  

(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็ (1) (2) และ (3) 3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็ (1) และ (2) 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็ (1) 1 
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หมายเหต ุ กรณีไมไ่ดป้ฏบิตัติามประเดน็การพจิารณาขอ้  1  จะไดร้ะดบัคุณภาพตอ้งปรบัปรุง

เรง่ด่วน 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 
1. แบบส ารวจความตอ้งการแรงงานของหน่วยงาน/สถานประกอบการ 
2. แผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา 
3. แบบประเมนิความพงึพอใจของสถานประกอบการ ทีร่บัผูส้ าเรจ็การศกึษา 
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มาตรฐานท่ี  2 ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตวับง่ช้ีท่ี  2.2 ระดบัคณุภาพในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา 
 
วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ มกีารประชุมวางแผนการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา และไดจ้ าแนกไวใ้น

แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา และแผนปฏบิตังิานประจ าปี เช่น โครงการพฒันาครใูน

การจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบฐานสมรรถนะ งานการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา 

 วทิยาลยัฯ ด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไวใ้นแผนปฏบิตังิานประจ าปี เช่น การพฒันา

ผู้สอนให้มีทักษะในการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้แบบฐานสมรรถนะ โดยวิทยาลยัก าหนดให้

ครูผู้สอนทุกคนจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาด้วยเทคนิควธิกีารสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น

สมรรถนะอาชพี และเมื่อด าเนินการสอนกระบวนการแล้ว ผูส้อนยงัท าการบนัทกึการจดัการเรยีนรู ้

เพือ่น าไปพฒันาปรบัปรุงต่อไป 

  

ผลการด าเนินการ 
หวัข้
อ 

ประเดน็พิจารณา 
ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศกึษาด าเนินการใหค้รจูดัท าแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาดว้ย
เทคนิควธิกีารสอนทีห่ลากหลาย ทีมุ่่งเน้นสมรรถนะอาชพี และบรูณา
การคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละ
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทุกรายวชิาทีส่อน 

ม ี

2. สถานศกึษามคีรทูีด่ าเนินการตาม (1) รอ้ยละ 50 - 59.99 ของจ านวน
ครผููส้อนทัง้หมดในสถานศกึษา 

 

3. สถานศกึษามคีรทูีด่ าเนินการตาม (1) รอ้ยละ 60 - 69.99 ของจ านวน
ครผููส้อนทัง้หมดในสถานศกึษา 

 

4. สถานศกึษามคีรทูีด่ าเนินการตาม (1) รอ้ยละ 70 - 79.99 ของจ านวน
ครผููส้อนทัง้หมดในสถานศกึษา 

 

5. สถานศกึษามคีรทูีด่ าเนินการตาม (1) รอ้ยละ 80 ขึน้ไป ของจ านวน
ครผููส้อนทัง้หมดในสถานศกึษา 

รอ้ยละ 100 

หมายเหต ุ ใสค่า่รอ้ยละใหต้รงกบัหวัขอ้ตามประเดน็พจิารณา 
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ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

5 ดมีาก 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็(1) และมผีลตาม (5) 5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็(1) และมผีลตาม (4) 4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็(1) และมผีลตาม (3) 3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็(1) และมผีลตาม (2) 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็(1)  1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. บนัทกึการจดัการเรยีนรูข้องครู 
2. แผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา 
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มาตรฐานท่ี  2 ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตวับง่ช้ีท่ี  2.3 ระดบัคณุภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 
 

วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ มีการประชุมเพื่อวางแผนการพฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอนและได้

ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา และแผนปฏบิตักิารประจ าปี เช่น โครงการ

พฒันา         การจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั งานการจดัท าแผนการสอน และ

งานวจิยัในชัน้เรยีน 

   วทิยาลยัฯ ด าเนินงานตามโครงการ และงานทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี เช่น        

การพฒันาครูผูส้อนใหม้ทีกัษะในการจดัการกระบวนการเรียนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารจดัท า

แผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา โดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี จดัท า

วจิยัในชัน้เรยีน เพื่อแก้ปัญหาและพฒันาการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภาพมากยิง่ขึ้น ในการนี้

ครูผู้สอนจะได้รบัการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา จากหัวหน้าหมวดแต่ละ

สาขาวชิา 

 
ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็พิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศกึษาด าเนินการใหค้รแูต่ละคนจดัการเรยีนการสอน ตามแผนการ
จดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนคิวธิกีารสอนทีห่ลากหลาย ทีมุ่่งเน้นสมรรถนะอาชพี 
และบรูณาการคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
และปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

รอ้ยละ 100 

2 สถานศกึษาด าเนินการใหค้รแูต่ละคนใชส้ือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการ
จดัการเรยีนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

รอ้ยละ 100 

3 สถานศกึษาด าเนินการใหม้กีารนิเทศการจดัการเรยีนการสอนและใหค้รแูต่ละ
คนท าบนัทกึหลกัการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

รอ้ยละ 100 

4 สถานศกึษาด าเนินการใหค้รแูต่ละคนน าผลจากการสอนดว้ยเทคนคิวธิกีาร
สอนทีห่ลากหลายและผลการนิเทศการจดัการเรยีนการสอนไปจดัท าวจิยัเพือ่

จ านวน 1 
วชิา/คน 
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แกไ้ขปัญหาหรอืพฒันาการเรยีนการสอน ไม่น้อยกว่าหน่ึงรายวิชาท่ีสอน 
5 สถานศกึษาด าเนินการใหค้รแูต่ละคนน าผลจากการวจิยัไปแกไ้ขปัญหาหรอื

พฒันาการเรยีนการสอนไม่น้อยกว่าหน่ึงรายวิชาท่ีสอน 
จ านวน 1 
วชิา/คน 

 

 

ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

5 ดมีาก 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็ 5 ขอ้ 5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็ 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็ 3 ขอ้ 3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็ 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็ 1 ขอ้ 1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. แผนปฏบิตังิานประจ าปี 
2. แผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา 
3. แบบนิเทศการจดัการเรยีนการสอน 
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4. วจิยัในชัน้เรยีน 
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มาตรฐานท่ี  2 ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตวับง่ช้ีท่ี  2.4 ระดบัคณุภาพในการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 
 
วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลัยฯ ได้ก าหนดให้ฝ่ายวิชาการประชุมวางแผนกับหัวหน้าหมวด เพื่อก าหนดแนว

ทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัการวดัผล และประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา ในแต่ละภาคเรยีน 

 วิทยาลัยฯ ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด กล่าวคือ ครูผู้สอนต้องแจ้งวิธีการวดัและ

ประเมนิผล ใหผู้เ้รยีนทราบในทุกรายวชิาทีส่อน ในการนี้ ครผููส้อนด าเนินการวดัและประเมนิผลโดย

ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย เหมาะสมกบัรายวชิาทีส่อน และแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาทีจ่ดัท า 

 
ผลการด าเนินการ 
หวัข้อ ประเดน็พิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศกึษาด าเนินการใหค้รทูุกคนก าหนด และแจง้หลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารวดัและประเมนิผลใหผู้เ้รยีนทราบกอ่นการจดัการเรยีนการสอน
ทุกรายวชิาทีส่อน 

ม ี

2 สถานศกึษาด าเนินการใหค้รทูุกคน วดัและประเมนิผลตามแผนการ
จดัการเรยีนรูทุ้กรายวชิาทีส่อน 

ม ี

3 สถานศกึษาด าเนินการใหค้รทูุกคน ใชว้ธิกีารวดัและประเมนิผลที่
หลากหลายและเหมาะสมทกุรายวชิาทีส่อน 

ม ี

4 สถานศกึษาด าเนินการใหค้รทูุกคน ใหเ้ป็นผูเ้รยีนมสีว่นร่วมในการวดั
และประเมนิผลทุกรายวชิาทีส่อน 

ม ี

5 สถานศกึษาด าเนินการใหค้รทูุกคน น าผลจากการวดัและประเมนิผล
ไปใชใ้นการพฒันาสมรรถนะผูเ้รยีนทีมุ่่งเน้นสมรรถนะอาชพี และ
บรูณาการคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
และปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทุกรายวชิาทีส่อน 

ม ี

 

ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
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5 ดมีาก 

 
 
เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็ 5 ขอ้ 5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็ 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็ 3 ขอ้ 3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็ 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็ 1 ขอ้ 1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. แผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา 
2. ขอ้สอบ 
3. ชิน้งานของนกัศกึษา 
4. สมุดประเมนิผล 
5. แบบบนัทกึการจดัการเรยีนรูข้องครู 
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มาตรฐานท่ี  2 ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตวับง่ช้ีท่ี  2.5 ระดบัคณุภาพในการฝึกงาน 
 
วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ ไดม้กีารประชุมเพื่อวางแผนพฒันาคุณภาพในการฝึกงาน โดยมอบหมายใหฝ่้าย

งานรบัผดิชอบเกีย่วกบัการฝึกงาน ก าหนดแนวการปฏบิตัเิกีย่วกบัการฝึกงานของนกัศกึษา ในต่ละปี

การศกึษา 

 วทิยาลยัฯ ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด กล่าวคือ ฝ่ายงานรบัผิดชอบเกี่ยวกบัการ

ฝึกงาน      มกีารประกาศแจง้แนะน าสถานประกอบการ/หน่วยงาน ใหน้ักศกึษาพจิารณาเลอืก และ

ด าเนินการปฐมนิเทศนกัศกึษาก่อนการฝึกงาน ในการนี้ ทางวทิยาลยัไดม้อบหมายใหม้อีาจารยน์ิเทศ

ฝึกงานในแต่ละพื้นที่ และก าหนดใหก้ารวดัผลและประเมนิผลการฝึกงาน กระท าโดยอาจารย์นิเทศ

ฝึกงานและสถานประกอบการ 

 

 ผลการด าเนินการ 
ท่ี ประเดน็การพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศกึษามกีารคดัเลอืกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความรว่มมอื

ในการสง่ผูเ้รยีนเขา้ฝึกงานตรงหรอืสมัพนัธก์บังาน 
ม ี

2 สถานศกึษามกีารปฐมนิเทศผูเ้รยีนก่อนการฝึกงานพรอ้มมคีูม่อืการฝึกงาน ม ี
3 สถานศกึษามกีารนิเทศการฝึกงานของผูเ้รยีนรว่มกบัสถานประกอบการใน

สถานประกอบการ หน่วยงาน 
ม ี

4 สถานศกึษามกีารวดัผลการฝึกงานของผูเ้รยีนรว่มกบัสถานประกอบการ 
หน่วยงาน 

ม ี

5 สถานศกึษามกีารสมัมนาการฝึกงานเพือ่น าผลไปปรบัปรุงโดยเชญิสถาน
ประกอบการ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มการสมัมนา 

ไม่ม ี

 
ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
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4 ด ี

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็ 5 ขอ้ 5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็ 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็ 3 ขอ้ 3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็ 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็ 1 ขอ้ 1 

 
 
หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. คูม่อืการฝึกงาน 
2. รายงานการประชุมนกัศกึษาฝึกงานและอาจารยน์ิเทศ 
3. แบบประเมนิการฝึกงาน 
4. แบบฟอรม์ขอฝึกงาน/จดหมายของความอนุเคราะหก์ารสง่ผูเ้รยีนเขา้ฝึกงาน 
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5. สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  2 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

2.1 4 ด ี

2.2 5 ดมีาก 

2.3 5 ดมีาก 

2.4 5 ดมีาก 

2.5 4 ด ี

รวม 23 - 

คะแนนเฉล่ีย 4.6 ดมีาก 

 

จดุเด่น   

 วทิยาลยัฯ ส่งเสรมิพฒันาการจดัการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั ด้วยเทคนิค

วธิกีารสอนทีห่ลากหลาย มุ่งสมรรถนะอาชพี และบูรณาการคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะ

ทีพ่งึประสงค ์และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ในการนี้ วทิยาลยัฯ ก าหนดใหก้ารจดัท าแผนการจดัการ

เรยีนรู้รายวิชา มุ่งเน้นเสริมสร้างสมรรถนะอาชีพ ใช้วิธีการวดัผลประเมินผลที่หลากหลายและ

เหมาะสม รวมตลอดจนจดัท างานวจิยัเพื่อแก้ปัญหาและพฒันาการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ 

 

จดุควรพฒันา  (ปัจจยัท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับง่ช้ีได้ระดบัคณุภาพต า่กว่าดี) 

- 
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มาตรฐานท่ี 3  ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

ตวับง่ช้ีท่ี 3.1  ระดบัคณุภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ ได้มปีระชุมเพื่อวางแผนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสถานศึกษา และได้

ก าหนดไว้ในแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบตัิการประจ าปี เช่น งาน

ประชุมคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษา งานประชุมคณะกรรมการสีฝ่่าย 

 วทิยาลยัฯ ด าเนินงานตามทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี กล่าวคอื ด าเนินการแต่งตัง้

คณะกรรมการสถานศกึษา ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย โดยคณะกรรมการด าเนินการปฏิบตังิาน

ตามอ านาจหน้าทีใ่นกรอบการปฏบิตังิาน ในการนี้ คณะกรรมการสถานศกึษามกีารด าเนินการประชุม

การปฏบิตังิานภายในกลุ่มคณะกรรมการ และประชุมร่วมกนักบักรรมการสีฝ่่าย 

 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาและให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกประเมนิความพงึพอใจต่อคณะกรรมการ ในการปฏบิตังิานร่วมกบับุคลากรในสถานศกึษา 

และประเมนิคุณภาพการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสถานศกึษาหรอืวทิยาลยัเพื่อพฒันาคุณภาพ

การปฏบิตังิาน 

 

ผลการด าเนินการ 

ท่ี ประเดน็การพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศกึษามคีณะกรรมการสถานศกึษาหรอืวทิยาลยั ตามทีก่ าหนดใน

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ม ี

2 สถานศกึษาด าเนินการใหม้กีารประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาหรอืวทิยาลยั

อย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 

ม ี

3 สถานศกึษาด าเนินการใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาหรอืวทิยาลยัปฏบิตังิาน

ตามอ านาจหน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ม ี

4 สถานศกึษาด าเนินการใหผู้ท้รงคุณวุฒภิายนอกสถานศกึษาประเมนิความพงึ

พอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาหรอืวทิยาลยัในการปฏบิตังิานรว่มกบั

สถานศกึษาและมผีลการประเมนิโดยเฉลีย่ 3.51 – 5.00  

คา่เฉลีย่ 
4.90  



115 

 

5 สถานศกึษาด าเนินการใหผู้ท้รงคุณวุฒภิายนอกสถานศกึษาประเมนิคุณภาพ

การปฏบิตังิานของคณะกรรมการสถานศกึษาหรอืวทิยาลยัเพือ่พฒันาคุณภาพ

การปฏบิตังิาน 

ม ี

 

 

ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

5 ดมีาก 

 
 
 
เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็ 5 ขอ้ 5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็ 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็ 3 ขอ้ 3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็ 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็ 1 ขอ้ 1 

 

หมายเหต ุ 1.  ผูท้รงคุณวุฒทิีส่ถานศกึษาคดัเลอืก ตอ้งมกีระบวนการสรรหาผูท้รงคุณวุฒ ิ

2.  การประเมนิ ตอ้งประเมนิตามหลกัธรรมาภบิาล  
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  ประเมนิหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไ้ข

เพิม่เตมิ   

   (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2554   

   ประเมนิหน้าทีต่ามเกณฑป์ระเมนิคุณภาพภายนอก ขอ้ 8.1   

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษา 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาและกรรมการรว่มสีฝ่่าย 
3. แผนพฒันาสถานศกึษา 
4. เอกสารการแต่งตัง้ผูท้รงคณุวุฒภิายนอก 
5. แบบประเมนิความพงึพอใจต่อคณะกรรมการ ในการปฏบิตังิานรว่มกบับุคลากรใน

สถานศกึษา 
6. แบบประเมนิคุณภาพการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาตามหลกั    

ธรรมาภบิาล โดยผูท้รงคุณวุฒภิายนอก 
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มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  

ตวับง่ช้ีท่ี 3.2  ระดบัคณุภาพในการจดัท าแผนการบริหารจดัการสถานศึกษา 

 

วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ ไดม้กีารประชุมเพื่อวางแผนบรหิารจดัการสถานศกึษา ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด

ของมาตรฐานการอาชวีศกึษา สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในการประกนัคุณภาพภายใน และภายนอก 

 วทิยาลยัฯ ด าเนินการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 

2558 – 2560) โดยในแต่ละปีการศึกษา ได้ด าเนินการจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี เพื่อก าหนด

แนวทางในการปฏิบัติ จากนั ้นจึงด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี วัดผล ประเมินผล

ความส าเรจ็ของงาน           เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันา หรอืแก้ไขปรบัปรุง โดยจัดท ารายงาน

การปฏบิตังิานประจ าปี เป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 

ผลการด าเนินการ 
ท่ี ประเดน็การพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศกึษามกีารจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา โดยการ

มสีว่นรว่มของครแูละบคุลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษา ผูเ้รยีน ชุมชน สถาน

ประกอบการ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 

ม ี

2 สถานศกึษามกีารจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีทีส่อดคลอ้งกบัแผนพฒันา

การจดัการศกึษาของสถานศกึษาโดยการมสีว่นรว่มของครแูละบุคลากรทุก

ฝ่ายในสถานศกึษา 

ม ี

3 สถานศกึษามกีารด าเนินงาน ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี ม ี

4 สถานศกึษามกีารตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และเสนอขอ้เสนอแนะเพือ่

การปรบัปรุง 

ม ี

5 สถานศกึษามกีารจดัท ารายงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี ม ี
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ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

5 ดมีาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 

5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็  

(1) (2) (3) และ (4) 

4 
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พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็  

(1) (2) และ (3) 

3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็ (1) และ (2) 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็ (1) 1 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 
1. แผนพฒันาสถานศกึษา  
2. แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร   
4. แบบประเมนิความพงึพอใจ   
5. รายงานการตดิตาม ตรวจสอบการปฏบิตักิารของสถานศกึษา  
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มาตรฐานท่ี 3  ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับง่ช้ีท่ี 3.3    ระดบัคณุภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์ 
 

วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ ไดม้กีารประชุมเพื่อวางแผนการพฒันาสถานศกึษาตามอตัลกัษณ์ ได้แก่ “วนิัยด ี

วชิาการเด่น” และได้ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา และแผนปฏบิตักิาร

ประจ าปี เช่น โครงการประกาศเกียรติคุณนักศึกษา โครงการทดสอบวัดความรู้ โครงการฝึก

ประสบการณ์จรงิ 

 วทิยาลยัฯ ด าเนินงานตามโครงการทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี เชน่ การประกาศ

เกยีรตคิุณนกัศกึษา ทีไ่ม่ขาดเรยีน ไม่มาสาย การทดสอบวดัความรู ้เพือ่พฒันาความรูแ้ก่ผูเ้รยีนใน

แต่ละระดบัชัน้ การฝึกประสบการณ์จรงิ เพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

 
ผลการด าเนินการ 

ท่ี ประเดน็การพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศกึษามกีารก าหนดอตัลกัษณ์โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

สถานศกึษาหรอืวทิยาลยั 

ม ี

2 สถานศกึษามแีผนงานโครงการพฒันาสถานศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของ

สถานศกึษา โดยการมสีว่นรว่มของครแูละบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษา ชุมชน 

และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ม ี

3 สถานศกึษามกีารด าเนินการตามแผนงาน โครงการ ม ี

4 สถานศกึษามกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ม ี

5 สถานศกึษามกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบรหิารจดัการ ม ี

 

ความส าเรจ็ 
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ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

5 ดมีาก 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 

5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็  

(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็  

(1) (2) และ (3) 

3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็ (1) และ (2) 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็ (1) 1 

หมายเหต ุ กรณีไมไ่ดป้ฏบิตัติามประเดน็การพจิารณาขอ้  1  จะไดร้ะดบัคุณภาพตอ้งปรบัปรุง

เรง่ด่วน 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 
1. แผนพฒันาสถานศกึษา  
2. แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร   
4. แบบประเมนิความพงึพอใจ   
5. รายงานการตดิตาม ตรวจสอบการปฏบิตักิารของสถานศกึษา  
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มาตรฐานท่ี  3     ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับง่ช้ีท่ี   3.4    ระดบัคณุภาพในการบริหารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ ไดม้กีารประชุมเพือ่วางแผนการบรหิารจดัการศกึษาสถานศกึษาโดยผูอ้ านวยการ    

และได้ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น งานการประชุมครู และบุคลากร งานการประชุม

ผูป้กครอง    งานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาและกรรมการร่วมสีฝ่่าย 

 วทิยาลยัฯ ไดก้ าหนดใหผู้อ้ านวยการด าเนินการบรหิารจดัการศกึษาสถานศกึษาใหส้อดคลอ้ง   

ตามนโยบายของส านกังานการอาชวีศกึษาเอกชน ในการนี้ ไดด้ าเนินการตามแผนงานทีก่ าหนดไวใ้น

แผนปฏบิตักิารประจ าปี เช่น การประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษา เพื่อแจง้นโยบายการ

ปฏบิตังิาน สัง่การ รวมถงึการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน การประชุมผูป้กครอง เพื่อชีแ้จง

นโยบายรวมถงึระเบยีบปฏิบตัติ่าง ๆ การประชุมคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาและกรรมการรว่ม

สีฝ่่าย เพือ่น าความคดิเหน็ของแต่ละฝ่ายไปใชพ้ฒันาสถานศกึษา 

 
ผลการด าเนินการ 

ท่ี ประเดน็การพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศกึษามกีารบรหิารจดัการศกึษาสถานศกึษาตามนโยบายของหน่วยงาน

ตน้สงักดั 

ม ี

2 สถานศกึษามกีารประชุมคร ูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาอย่างน้อยภาค

เรยีนละ 2 ครัง้ 

4 ครัง้ 

3 สถานศกึษามกีารจดัประชุมผูป้กครอง ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการจดัการ

อาชวีศกึษา  

อย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 
3 ครัง้ 

4 สถานศกึษามกีารน าความคดิเหน็ของคณะกรรมการสถานศกึษา หรอืวทิยาลยั 

ครแูละบคุลากร 

ทุกฝ่ายในสถานศกึษา ผูป้กครอง รวมทัง้ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งไปใชใ้นการพฒันา

สถานศกึษา 

ม ี

5 สถานศกึษามกีารประเมนิผลการบรหิารงาน และภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร

สถานศกึษา  
คา่เฉลีย่ 
4.95 
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โดยคณะกรรมการสถานศกึษา และมผีลการประเมนิโดยเฉลีย่ 3.51 – 5.00 

 
ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

5 ดมีาก 

 

 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็ 5 ขอ้ 5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็ 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็ 3 ขอ้ 3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็ 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็ 1 ขอ้ 1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 
1. รายงานการประชุมครแูละบคุลากร 
2. รายงานการประชุมผูป้กครอง  
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาและกรรมการรว่มสีฝ่่าย 
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4. แบบสอบถามความคดิเหน็ของคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาต่อการบรหิารจดัการ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 



126 

 

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับง่ช้ี 3.5 ระดบัคณุภาพในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของสถานศึกษา 

 

วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ ได้มกีารประชุมเพื่อวางแผนการบรหิารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของ

สถานศกึษา และได้ก าหนดไว้ในแผนพฒันาการจัดการศกึษาของสถานศกึษาและแผนปฏิบตัิการ

ประจ าปี เชน่ โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ 

 วทิยาลยัฯ ด าเนินงานตามทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี กล่าวคอื ด าเนินการพฒันา

ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศอยา่งต่อเนื่อง มกีารจดัท าระบบส ารองขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่ป้องกนัขอ้มลู

สญูหาย    มกีารประเมนิความพงึพอใจในการใชร้ะบบฐานขอ้มลู 

 

ผลการด าเนินการ 
ท่ี ประเดน็การพิจารณา ผล(มี/ไม่

มี) 
1 สถานศกึษามขีอ้มลูพืน้ฐาน 9 ประเภทและอาจมขีอ้มลูอื่น ทีจ่ าเป็นส าหรบั

สถานศกึษาทีค่รบถว้นและเชือ่มโยงเป็นระบบ และมรีะบบส ารองขอ้มลู

สารสนเทศเพือ่ป้องกนัการสญูหายของขอ้มลู 

ม ี

2 สถานศกึษามกีารพฒันาฐานขอ้มลูสารสนเทศอยา่งต่อเนื่องและเป็นปัจจุบนั ม ี

3 สถานศกึษาใหค้ร ูบุคลากรทุกฝ่ายและผูเ้รยีนสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์       

จากฐานขอ้มลูสารสนเทศ 

ม ี

4 สถานศกึษามกีารประเมนิความพงึพอใจในการบรหิารจดัการระบบฐานขอ้มลู

สารสนเทศของสถานศกึษา โดยครแูละบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาและผูเ้รยีน 

ม ี

5 สถานศกึษามผีลการประเมนิความพงึพอใจในการบรหิารจดัการระบบฐานขอ้มลู

สารสนเทศของสถานศกึษาโดยเฉลีย่ 3.51-5.00 
คา่เฉลีย่

4.35 
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ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

5 ดมีาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็ 5 ขอ้ 5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็ 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็ 3 ขอ้ 3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็ 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็ 1 ขอ้ 1 

หมายเหต ุ

- ระบบฐานขอ้มลู หมายถงึ การจดัเกบ็ขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอรอ์ย่างเป็นระบบ โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อบ ารุงรกัษา  ขอ้มูลสารสนเทศ ให้มคีวามถูกต้อง ทนัสมยั และสามารถเรยีกใช้ขอ้มูลได้
อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการ และลดความซ ้าซ้อนของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลที่ดีต้อง



128 

 

ประกอบดว้ยการก าหนดระบบความปลอดภยัของขอ้มลูและสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลู ระบบบรหิาร
ความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ฐานขอ้มลู 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. เวปไซตข์องวทิยาลยัฯ (www.lcc.ac.th) 
2. โปรแกรมบรหิารการเงนิของวทิยาลยัฯ 
3. โปรแกรมบรหิารงานทะเบยีนของวทิยาลยัฯ 
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มาตรฐานท่ี 3  ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

ตวับง่ช้ีท่ี 3.6  ระดบัคณุภาพในการบริหารความเส่ียง 

 

วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ ได้มกีารประชุมเพื่อวางแผนพฒันาการบรหิารความเสี่ยง และได้ก าหนดไว้ใน

แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา และแผนปฏบิตังิานประจ าปี เชน่ โครงการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี โครงการตรวจสารเสพตดิ งานการบนัทกึพฤตกิรรมนกัศกึษา  

 วทิยาลยัฯ ด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการประจ าปี เช่น การตรวจสุขภาพ

ประจ าปี เพื่อใหท้ราบถงึภาวะความแขง็แรงสมบูรณ์ของร่างกาย หากพบกรณีปัญหาเกีย่วกบัโรคภยั

ต่างๆ จะไดด้ าเนินการแกไ้ขแต่ละกรณีต่อไป การตรวจสารเสพตดิ เพื่อใหท้ราบจ านวนนกัศกึษาทีม่ี

ปัญหาด้าน        ยาเสพตดิทางวทิยาลยั จะด าเนินการช่วยเหลอืและแก้ไขแต่ละกรณี รวมถงึการ

ก าหนดมาตรการป้องกนัต่อไป การจดัท าบนัทกึพฤตกิรรมนักศกึษา เพื่อตดิตามนักศกึษา กรณีที่มี

ปัญหาพฤตกิรรม และด าเนินการช่วยเหลอืและแกไ้ขแต่ละกรณี 

 

ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็พิจารณา 
ผล(มี/ไม่

มี) 

1. 

สถานศกึษามกีารวเิคราะหแ์ละจดัท าแผนงาน โครงการบรหิาร ความเสีย่งที่

ส าคญัอย่างน้อย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการทะเลาะววิาท 

ดา้นสิง่เสพตดิ ดา้นสงัคม ดา้นการพนนัและการมัว่สมุ โดยการมสีว่นรว่มของ

ครแูละบคุลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษา ผูเ้รยีนและผูป้กครอง 

ม ี

2. สถานศกึษามกีารด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ ม ี

3. สถานศกึษามกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ม ี
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4. 
สถานศกึษามกีารน าผลการประเมนิไปใชใ้นการปรบัปรุงการบรหิารความ

เสีย่ง 
ม ี

5. สถานศกึษามคีวามเสีย่งลดลงอย่างน้อย 3 ดา้น ม ี

 

ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

5 ดมีาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็  5 
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(1) (2) (3) (4) และ(5) 

ด ี
ปฏบิตัติามประเดน็  

(1) (2) (3) และ(4) 
4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็ (1) (2) และ(3) 3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็ (1) และ (2) 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็ (1) 1 

หมายเหต ุ กรณีไมไ่ดป้ฏบิตัติามประเดน็การพจิารณาขอ้  1  จะไดร้ะดบัคุณภาพตอ้งปรบัปรุง

เรง่ด่วน 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. แผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษา 
2. แผนปฏบิตังิานประจ าปี 
3. แบบบนัทกึพฤตกิรรมนกัศกึษา 
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มาตรฐานท่ี 3  ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับง่ช้ี   3.7  ระดบัคณุภาพในการจดัระบบดแูลผูเ้รียน 

 

วิธีด าเนินการ  

 วิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดระบบดูแลผู้เรียน และได้ก าหนดไว้ใน

แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา และแผนปฏบิตังิานประจ าปี เช่น งานปฐมนิเทศของ

นักศึกษา งานแต่งตัง้ครูที่ปรกึษา งานแต่งตัง้กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โครงการสนับสนุน

ทุนการศกึษา 

 วิทยาลัยฯ ด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น การ

ปฐมนิเทศนักศึกษา การแต่งตัง้ครูที่ปรึกษาในแต่ละภาคเรียน การแต่งตัง้กรรมการเครือข่าย

ผูป้กครอง การสนับสนุนทุนการศกึษาแก่นักศกึษาที่ขาดแคลนทุนทรพัย์ ตลอดจนการดูแลตดิตาม

พฤตกิรรมนกัศกึษาทีม่ปัีญหาในแต่ละกรณี รวมถงึสง่เสรมินกัศกึษาทีม่คีวามสามารถทางการเรยีนได้

แสดงความรู ้ความสามารถในเวทปีระกวดต่าง ๆ 

  

ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็พิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศกึษามกีารปฐมนิเทศผูเ้รยีน ม ี

2 
สถานศกึษามกีารแต่งตัง้ครทูีป่รกึษาและจดัใหผู้เ้รยีนพบครทูีป่รกึษา

อย่างน้อยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
5 ครัง้/สปัดาห ์

3 สถานศกึษามรีะบบเครอืขา่ยผูป้กครองเพือ่ร่วมกนัดแูลผูเ้รยีน ม ี

4 
สถานศกึษามแีผนงาน โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนทุนการศกึษาแก่ผูเ้รยีน

อย่างน้อยรอ้ยละ 10 ของจ านวนผูเ้รยีนทีร่อ้งขอ 
ม ี

5 สถานศกึษามรีะบบดแูลผูเ้รยีนกลุ่มเสีย่งและสง่เสรมิผูเ้รยีนปัญญาเลศิ ม ี
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ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

5 ดมีาก 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็  5  ขอ้ 5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็  1  ขอ้ 1 

 

 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. การปฐมนิเทศผูเ้รยีน 
2. แผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษา 
3. แผนปตบิตังิานประจ าปี 
4. ค าสัง่แต่งตัง้ครทูีป่รกึษา 
5. ค าสัง่แต่งตัง้กรรมการเครอืขา่ยผูป้กครอง 
6. บญัชรีายชือ่นกัศกึษาทีไ่ดร้บัทุนแตล่ะประเภท 
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7. ผลการสอบแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีระดบัชาต ิ
8. ผลการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีและกฬีาอาชวีศกึษาเอกชน 
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มาตรฐานท่ี   3  ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับง่ช้ี  3.8  ระดบัคณุภาพในการพฒันาและดแูลสภาพแวดล้อมและภมิูทศัน์ของสถานศึกษา

และ     

                 การใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศนูยวิ์ทยบริการ  

 

วิธีด าเนินการ  

 วิทยาลัยฯ ได้มีประชุมวางแผนการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษา   การใช้อาคารเรยีน ห้องเรยีน ห้องปฏิบตัิการ และได้ก าหนดในแผนพฒันาการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ าปี เช่น โครงการปรปัรุงภูมิทศัน์ โครงการ

หอ้งเรยีนสวยงาม งานบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ส านกังาน งานดแูลและซ่อมแซมสาธารณูปโภคและอาคาร 

 วทิยาลยัฯ ด าเนินงานตามโครงการทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี เช่น การปรบัปรุง     

ภูมทิศัน์โดยรอบบรเิวณของวทิยาลยัฯ ให้ดูสวยงาม ร่มรื่น การจดัห้องเรยีนสวยงาม โดยการดูแล

รกัษาความสะอาด และจดัท าบอร์ดสาระความรู้/ประกาศจากวทิยาลยัฯ การบ ารุงรกัษาอุปกรณ์

ส านกังาน รวมตลอดจนดแูลและซ่อมแซมสาธารณูปโภคและอาคาร ในการนี้วทิยาลยัฯ ไดด้ าเนินการ

ประเมนิ          ความพงึพอใจของคร ูบุคลากร และผูเ้รยีนทีม่ตี่อสภาพแวดลอ้ม และอาคารสถานที ่

และน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบรหิารจดัการต่อไป 

 

ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็พิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศกึษามแีผนงาน โครงการ ในการพฒันาและดแูลสภาพแวดลอ้ม

และภมูทิศัน์ของสถานศกึษาและการใชอ้าคารสถานที ่ หอ้งเรยีน 

หอ้งปฏบิตักิาร โรงฝึกงานศนูยว์ทิยบรกิาร โดยการมสีว่นรว่มของคร ู

และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษา และผูเ้รยีน 

ม ี
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2. สถานศกึษามกีารด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ม ี

3. สถานศกึษามกีารประเมนิความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มและภมูทิศัน์

ของสถานศกึษาและการใชอ้าคารสถานที ่หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร โรง

ฝึกงาน ศนูยว์ทิยบรกิาร โดยครแูละบคุลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาและ

ผูเ้รยีน 

ม ี

4. สถานศกึษามผีลการประเมนิ ความพงึพอใจ โดยเฉลีย่ 3.51  – 5.00 คา่เฉลีย่ 4.45 

5. สถานศกึษามกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุง การบรหิารจดัการ ม ี

 

ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

5 ดมีาก 

 

 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็  5  ขอ้ 5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็  3  ขอ้ 3 
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ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็  1  ขอ้ 1 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. แผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษา 
2. แผนปฏบิตังิานประจ าปี 
3. แบบประเมนิความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม และอาคารสถานที ่
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มาตรฐานท่ี 3  ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

ตวับง่ช้ีท่ี 3.9  ระดบัคณุภาพในการบริหารจดัการวสัด ุอปุกรณ์ ครภุณัฑ ์และคอมพิวเตอร ์

 

วิธีด าเนินการ  

 วิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมวางแผนการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และ

คอมพิวเตอร์ และได้ก าหนดในแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา และแผนปฏิบตัิการ

ประจ าปี เช่น โครงการส ารวจการใชง้านวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และคอมพวิเตอร ์โครงการจดัหาวสัดุ 

อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และคอมพวิเตอร ์

 วทิยาลยัฯ ด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี เช่น การส ารวจ

การใชง้านวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และคอมพวิเตอร ์ในการนี้ ไดน้ าผลการส ารวจมาด าเนินการจดัหา

วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และคอมพวิเตอร ์ใหม้ปีรมิาณเพยีงพอต่อการใชง้าน และมปีระสทิธภิาพการ

ใชง้านทีด่ ีโดยทางวทิยาลยัฯ ไดด้ าเนินการประเมนิความพงึพอใจของคร ูบุคลากร และผูเ้รยีน ทีม่ตี่อ

การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และคอมพิวเตอร์ และน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบรหิาร

จดัการต่อไป 

 

ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็พิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศกึษามแีผนงาน โครงการ การจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

และคอมพวิเตอร ์

ม ี

2 สถานศกึษามกีารด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ม ี

3 สถานศกึษามกีารประเมนิความพงึพอใจต่อการจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ 

ครุภณัฑ ์และคอมพวิเตอร ์โดยครแูละบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาและ

ผูเ้รยีน 

ม ี
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4 สถานศกึษามผีลการประเมนิ ความพงึพอใจ โดยเฉลีย่  3.51 – 5.00 คา่เฉลีย่ 4.48 

5 สถานศกึษามกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบรหิารจดัการ ม ี

 

ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

5 ดมีาก 

 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็  5  ขอ้ 5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็  1  ขอ้ 1 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. แผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษา 
2. แผนปฏบิตังิานประจ าปี 
3. แบบประเมนิความพงึพอใจของคร ูบุคลากรและผูเ้รยีน ทีม่ตี่อการจดัหา การใชว้สัดุ-

อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และคอมพวิเตอร ์
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มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

ตวับง่ช้ีท่ี 3.10  ระดบัคณุภาพในการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
 

วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ ได้มกีารประชุมเพื่อวางแผนการพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษา และได้

ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา และแผนปฏบิตักิารประจ าปี เช่น โครงการ

พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศกึษา โครงการพฒันา

คุณภาพชวีติครแูละบุคลากรทางการศกึษา โครงการประกาศเกยีรตคิุณ ยกยอ่ง ดา้นวชิาการ วชิาชพี

แก่ครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

 วทิยาลยัฯ ด าเนินงานตามโครงการทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี เชน่ การพฒันาคร ู

และบุคลากรทางการศกึษา โดยการฝึกอบรมพฒันาครูผูส้อนใหม้ทีกัษะในการจดักจิกรรมการเรยีน

การสอน การส่งครูและบุคลากรทางการศกึษาเขา้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกบัสถานศกึษาอื่น การ

พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ชวีติครู และบุคลากรทางการศกึษา โดยการตรวจสุขภาพประจ าปี รวมถงึการประกาศเกยีรตคิุณคร ู

และบุคลากรทีม่ผีลงานดา้นวชิาการดเีด่น 

 

ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็การพิจารณา ร้อยละ 

1. 

สถานศกึษาด าเนินการใหค้รแูละบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ไดร้บั

การฝึกอบรมดา้นวชิาการหรอืวชิาชพี และจรรยาบรรณวชิาชพี ไมน้่อยกวา่

รอ้ยละ 75 

100 

2. 

สถานศกึษาด าเนินการใหค้รแูละบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ไดร้บั

ทุนการศกึษา ทุนวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากหน่วยงานทัง้ภายในและ

ภายนอกสถานศกึษา ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5 

- 



141 

 

3. 

สถานศกึษาด าเนินการใหค้รแูละบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา เขา้

รว่มโครงการแลกเปลีย่น ครแูละบุคลากรทางการศกึษา กบัสถานศกึษาอื่น

หรอืหน่วยงาน องคก์รภายนอกตรงกบัสาขาวชิาชพี ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5 

16.15 

4. 
สถานศกึษาด าเนินการใหค้รแูละบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ไดร้บั

การพฒันาคุณภาพชวีติทีเ่หมาะสม ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 75 
100 

5. 

สถานศกึษาด าเนินการใหค้รแูละบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ไดร้บั

การประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่งดา้นวชิาการหรอืวชิาชพีหรอืจรรยาบรรณ

วชิาชพี      จากหน่วยงานหรอืองคก์รภายนอกไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5 

53.01 

 

 

 

ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

4 ด ี

 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็  5  ขอ้ 5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็  3  ขอ้ 3 
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ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็  1  ขอ้ 1 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. แผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษา 
2. แผนปฏบิตังิานประจ าปี 
3. รายชือ่ครแูละบุคลากรทีไ่ดร้บัการยกยอ่ง 
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มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

ตวับง่ช้ี 3.11 ระดบัคณุภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 

 

วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ ได้มกีารประชุมเพื่อวางแผนด้านงบประมาณและการเงนิ โดยผูบ้รหิารไดจ้ดัสรร
งบประมาณใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการในโครงการและ แผนงาน การจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ทีส่ง่เสรมิใน
การเรยีนการสอน รวมถึงงบประมาณที่สนับสนุน นักศึกษาและครูรวมถึงบุ คลากรในการจดัท า
กจิกรรม งานวจิยั และนวตักรรม สือ่การเรยีนการสอน 

 วทิยาลยัฯ ด าเนินงานตามโครงการทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี โดยมงีบประมาณ
ทีส่นบัสนุนโครงการเพยีงพอ มวีสัดุอุปกรณ์รองรบัอยา่งพอเพยีง 
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ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็การพิจารณา 
งบด าเนินการ 

(1) 

งบ

รายจ่าย 

(2) 

ร้อยละ 

(3)  

ผล  

(มี / 

ไม่มี) 

1 

สถานศกึษามรีายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์

และสือ่ส าหรบัการจดัการเรยีนการสอนไม่

น้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของงบด าเนินการ 

11,660,000 

1,350,000 11.58 ม ี

2 

สถานศกึษามรีายไดห้รอืมมีลูคา่ของ

ผลผลติ ผลงานจากการใชว้สัดุฝึกในการ

จดัการเรยีนการสอนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 25 

ของค่าวสัดฝึุก 

410,000 30.37 ม ี

3 

สถานศกึษามรีายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์

และสือ่ส าหรบัการบรกิารวชิาการและ

วชิาชพีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 1 ของ

งบด าเนินการ 

150,000 1.29 ม ี

4 

สถานศกึษามรีายจ่ายในการสง่เสรมิ 

สนบัสนุนใหค้รแูละผูเ้รยีนจดัท าและ

ด าเนินการจดัประกวด จดัแสดงโครงการ 

นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์หรอื

งานวจิยัไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5  ของ

งบด าเนินการ 

740,000 6.35 ม ี

5 

สถานศกึษามรีายจ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการ กจิกรรม ดา้นการปลกูฝัง

จติส านึกและเสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืง

ไทยและพลโลก ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของ

750,000 6.43 ม ี
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งบด าเนินการ 

 

 

ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

5 ดมีาก 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็  5  ขอ้ 5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็  1  ขอ้ 1 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง  

1. งบการเงนิของวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
2. เอกสารประกอบการสัง่ซือ้ วสัดุอุปกรณ์  
3. หลกัฐานรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ/กจิกรรม
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มาตรฐานท่ี  3 ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับง่ช้ีท่ี  3.12 ระดบัคณุภาพในการระดมทรพัยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายทัง้

ในประเทศและหรือต่างประเทศ 
 

วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ ได้มกีารประชุมเพื่อวางแผนการระดมทรพัยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบั

เครอืขา่ย และไดก้ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี ไดแ้ก่ โครงการเครอืขา่ยเพือ่การศกึษา 

 วทิยาลยัฯ ด าเนินงานตามโครงการทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี เช่น การทศัน

ศกึษา/ดงูานสถานประกอบการ การเชญิผูเ้ชีย่วชาญผูท้รงคุณวุฒ ิและภูมปัิญญาทอ้งถิน่มาใหค้วามรู้

แก่ผูเ้รยีน ทัง้นี้เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะเพิม่สงูขึ้น 

 

ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็การพิจารณา 
ผล(มี/ไม่

มี) 

1 สถานศกึษามแีผนงาน โครงการในการระดมทรพัยากรในการจดัการ

อาชวีศกึษากบัเครอืขา่ยทัง้ในประเทศและหรอืต่างประเทศ 
ม ี

2 สถานศกึษามสีาขางานทีม่กีารจดัหาภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ผูเ้ชีย่วชาญ 

ผูท้รงคุณวุฒ ิทัง้ในประเทศและ หรอืต่างประเทศร่วมพฒันาผูเ้รยีนไม่น้อย

กวา่รอ้ยละ 80 ของจ านวนสาขางานทีเ่ปิดสอน 

รอ้ยละ 

100 

3 สถานศกึษามจี านวนสถานประกอบการทัง้ในประเทศและ หรอืต่างประเทศ

ทีม่สีว่นรว่มในการจดัการศกึษากบัสถานศกึษา ไม่น้อยกวา่ 20 แหง่ 
375 แห่ง 

4 สถานศกึษามกีารระดมทรพัยากรอื่น ๆ เชน่ งบประมาณ วสัด ุอุปกรณ์ 

ครุภณัฑ ์ฯลฯ เพือ่สง่เสรมิ สนบัสนุนการจดัการอาชวีศกึษา ไม่น้อยกวา่ 5 
6 รายการ 
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รายการ 

5 สถานศกึษามกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ

ระดมทรพัยากรในการจดัการอาชวีศกึษากบัเครอืขา่ยทัง้ในประเทศและ 

หรอืต่างประเทศ เพือ่การปรบัปรุง 

ม ี

 

ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

5 ดมีาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็  5  ขอ้ 5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็  4  ขอ้ 4 
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พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็  1  ขอ้ 1 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. จดหมายขอสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ 
2. แผนงานโครงการ 
3. แบบประเมนิโครงการ 
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สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  3 

 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

3.1 5 ดมีาก 

3.2 5 ดมีาก 

3.3 5 ดมีาก 

3.4 5 ดมีาก 

3.5 5 ดมีาก 

3.6 5 ดมีาก 

3.7 5 ดมีาก 

3.8 5 ดมีาก 

3.9 5 ดมีาก 

3.10 4 ด ี

3.11 5 ดมีาก 

3.12 5 ดมีาก 

รวม 59  

คะแนนเฉล่ีย 4.92 ดมีาก 

 

จดุเด่น   
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 วิทยาลัยฯ ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยจัดท าแผนบริหารจัดการ

สถานศกึษาตามมาตรฐานการอาชวีศกึษา การพฒันาสถานศกึษาตามอตัลกัษณ์การจดัการระบบ

ฐานขอ้มลูสารสนเทศในการบรหิารจดัการ การบรหิารความเสีย่ง การจดัระบบดแูลผูเ้รยีน การพฒันา

และดูแลสภาพแวดล้อม  ภูมทิศัน์ อาคารสถานที่ การบรหิารจดัการวสัดุครุภณัฑ์ รวมตลอดถงึการ

บรหิารงานวทิยาลยัฯ โดยผูบ้รหิาร ทีม่ภีาวะผูน้ า การพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา และการ

บรหิารการเงนิและงบประมาณ การระดมทรพัยากรในการจดัอาชวีศกึษากบัเครอืข่าย ทัง้นี้เพื่อการ

บรหิารจดัการอาชวีศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

จดุควรพฒันา   

 - 
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มาตรฐานท่ี 4  การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตวับง่ช้ีท่ี 4.1   ระดบัคณุภาพในการบริหารจดัการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 

วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ ไดม้กีารประชุมเพือ่วางแผนการบรหิารจดัการการบรกิารวชิาการและวชิาชพี และ

ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น 

โครงการบรกิารวชิาการวชิาชพี 

 วทิยาลยัฯ ด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี เช่น การบรกิาร

วชิาการ/วชิาชพี แก่ชุมชน ทอ้งถิน่ ไม่ว่าจะเป็นชุมชน หน่วยงาน หรอืสถานศกึษา โดยก าหนดเป็น

กจิกรรมของผูเ้รยีนแต่ละสาขางาน พรอ้มไปกบัครแูละบุคลากรในสถานศกึษา  

 

ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็การพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1. สถานศกึษามแีผนงาน โครงการ กจิกรรม บรกิารวชิาการและวชิาชพี โดยการ

มสีว่นรว่มของครแูละบคุลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาและผูเ้รยีน 
ม ี

2. สถานศกึษาด าเนินการใหท้กุสาขางานด าเนินงานไมน้่อยกวา่ 2 โครงการ 

กจิกรรม ต่อปี 

60 

กจิกรรม 

3. สถานศกึษาด าเนินการใหค้รแูละบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษา ไมน้่อยกวา่

รอ้ยละ 60 เขา้ร่วมโครงการ กจิกรรม 

รอ้ยละ 

79.64 

4. สถานศกึษาด าเนินการใหผู้เ้รยีนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 60 เขา้

รว่มโครงการ กจิกรรม 

รอ้ยละ 

83.68 

5. สถานศกึษามกีารประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิารและมผีลการประเมนิ

โดยเฉลีย่ 3.51 – 5.00 

คา่เฉลีย่ 

4.55 
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ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

5 ดมีาก 

 
เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็  5  ขอ้ 5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็  1  ขอ้ 1 

 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. แผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษา 
2. แผนปฏบิตังิานประจ าปี 
3. โครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพี 
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สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  4 

 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

4.1 5 ดมีาก 

คะแนนเฉล่ีย 5 ดมีาก 

 

จดุเด่น  (ปัจจยัท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับง่ช้ีได้ระดบัคณุภาพดีขึน้ไป) 

 วทิยาลยัฯ สง่เสรมิการบรกิารวชิาการและวชิาชพีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่/

ชุมชน 

 

จดุควรพฒันา  (ปัจจยัท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับง่ช้ีได้ระดบัคณุภาพต า่กว่าดี) 

                  - 
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มาตรฐานท่ี  5 ด้านนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั 
ตวับง่ช้ีท่ี  5.1 ระดบัคณุภาพในการบริหารจดัการโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคห์รือ

งานวิจยัของผูเ้รียน 
 

วิธีด าเนินการ  

 วิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการบริหารจดัการโครงการสิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน และได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษา และแผนปฏบิตักิารประจ าปี เชน่ โครงการประกวดนวตักรรมและสิง่ประดษิฐ ์

 วทิยาลยัฯ ด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น การ

ด าเนินการให้ผู้เรยีนระดบัชัน้ ปวช. 3 และ ปวส. 2 จดัท าโครงการสิง่ประดษิฐ์ งานสร้างสรรค ์

หรอืงานวจิยั ในรายวชิาโครงการ และไดจ้ดัประกวดนวตักรรมและสิง่ประดษิฐภ์ายในสถานศกึษา 

และคดัเลอืกผลงานที่ดทีี่สุดส่งเขา้แข่งขันต่อในระดบัประเทศ ในการนี้ ได้น าผลงานสิง่ประดษิฐ ์

งานสรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยั ไปใชป้ระโยชน์เป็นสือ่การสอนภายในวทิยาลยัฯ และเผยแพรผ่ลงาน

ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกสูส่าธารณชน 

 

ผลการด าเนินการ 
หวัข้อ ประเดน็การพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ใหผู้เ้รยีนจดัท าและด าเนินการจดั

ประกวด    จดัแสดงโครงการ สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยั 

ม ี

2. สถานศกึษาด าเนินการใหผู้เ้รยีนระดบัชัน้ ปวช.3 และระดบัชัน้ ปวส. 2 

จดัท าโครงการ สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยั โดยมจี านวน

ผลงานทัง้หมด ตามเกณฑเ์ฉลีย่ ระดบัชัน้ ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิน้ 

และระดบัชัน้ ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิน้ 

ม ี

3. สถานศกึษาไดจ้ดัประกวดและไดน้ าโครงการ สิง่ประดษิฐ ์งาน

สรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยัไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนผลงาน
รอ้ยละ 80.58 
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ทัง้หมด ไปใชป้ระโยชน์ในสถานศกึษา 

4. สถานศกึษาไดน้ าโครงการ สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยั ไม่

น้อยกวา่รอ้ยละ 25 ของจ านวนผลงานทัง้หมด เผยแพรต่่อสาธารณชน 
รอ้ยละ 85.20 

5.  สถานศกึษาด าเนินการใหโ้ครงการ สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์หรอื

งานวจิยั ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนผลงานทัง้หมด น าไปใช้

ประโยชน์หรอืไดร้บัรางวลัในระดบัชุมชน จงัหวดั ภาค และชาต ิ

รอ้ยละ 4.30 

 

 

 

ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

4 ด ี

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็  5  ขอ้ 5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็  3  ขอ้ 3 
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ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็  1  ขอ้ 1 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. เวปไซต ์www.lcc.ac.th 
2. โครงการประกวดสิง่ประดษิฐ ์และนวตักรรมในวทิยาลยัฯ 
3. ผลการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีและกฬีาอาชวีศกึษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ  
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มาตรฐานท่ี  5  ด้านนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั 
ตวับง่ช้ี  5.2     ระดบัคณุภาพในการบริหารจดัการนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ 

   หรืองานวิจยัของคร ู

 

วิธีด าเนินการ 

 วทิยาลยัฯ ได้มกีารประชุมเพื่อวางแผนการบรหิารจดัการนวตักรรม สิง่ประดิษฐ์ งาน

สรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยัของครู และไดก้ าหนดไวใ้นแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

และแผนปฏบิตักิารประจ าปี เชน่ งานวจิยัในชัน้เรยีน 

 วทิยาลยัฯ ด าเนินการตามโครงการทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี เช่น การจดัท า

งานวิจัยในชัน้เรียนของครูผู้สอน เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ

แก้ปัญหาในชัน้เรยีน ตลอดจนการสรา้งสรรค์นวตักรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรยีนการสอน 

ทัง้นี้เพือ่เป็นการพฒันาการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็การพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ใหค้รจูดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดั

แสดง นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยั 

ม ี

2 สถานศกึษาด าเนินการใหค้รทูุกคน จดัท านวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งาน

สรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยั 

ม ี

3 สถานศกึษาไดจ้ดัประกวดและไดน้ านวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งาน

สรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยัไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 75 ของจ านวนผลงาน

ทัง้หมด ไปใชป้ระโยชน์ในสถานศกึษา 

รอ้ยละ 75.90 

4 สถานศกึษาไดน้ านวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยั ไม่ รอ้ยละ 84.33 
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น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนผลงานทัง้หมด เผยแพรต่่อสาธารณชน 

5 สถานศกึษาด าเนินการให ้นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์หรอื

งานวจิยั ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5  ของจ านวนผลงานทัง้หมด น าไปใช้

ประโยชน์หรอืไดร้บัรางวลัในระดบัชุมชน จงัหวดั ภาค และชาต ิ

รอ้ยละ 19.27 

 

ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

5 ดมีาก 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็  5  ขอ้ 5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็  1  ขอ้ 1 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. งานวจิยัในชัน้เรยีน 
2. ผลการประกวดแขง่ขนัผลงานวจิยัและนวตักรรมการสอนระดบัประเทศ 
3. เวปไซต ์www.lcc.ac.th
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สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  5 
มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

5.1 4 ด ี

5.2 4 ด ี

รวม 8  

คะแนนเฉล่ีย 4 ด ี

 

จดุเด่น  (ปัจจยัท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับง่ช้ีได้ระดบัคณุภาพดีขึน้ไป) 

 วทิยาลยัฯ ส่งเสรมิให้ครูและผู้เรยีนจดัท านวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรอื

งานวจิยัทีเ่ป็นประโยชน์ ตลอดจนมกีารเผยแพร่ โดยก าหนดใหค้รผููส้อนทุกคนจดัท างานวจิยัเพื่อ

พฒันาประสทิธภิาพการเรยีนการสอน และก าหนดใหผู้เ้รยีนในระดบั ปวช. 3 และ ปวส. 2 จดัท า

นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรคใ์นรายวชิาโครงการ โดยวทิยาลยัฯ ด าเนินการน าผลงานไป

ใชป้ระโยชน์ และเผยแพรสู่ส่าธารณชน 

 

จดุควรพฒันา  (ปัจจยัท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับง่ช้ีได้ระดบัคณุภาพต า่กว่าดี) 

 - 
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มาตรฐานท่ี 6   ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตวับง่ช้ี 6.1     ระดบัคณุภาพในการปลกูฝังจิตส านึกด้านการรกัชาติ เทิดทูน

พระมหากษตัริย ์ส่งเสริม 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ  

และท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

  

วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ ไดม้กีารประชุมเพือ่วางแผนพฒันาผูเ้รยีน คร ูและบุคลากรทุกฝ่าย ในดา้นการ

ปลกูฝังจติส านึก และเสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืงไทย พลโลก และไดก้ าหนดไวใ้นแผนพฒันาการ

จดัการศกึษาของสถานศกึษา และแผนปฏบิตักิารประจ าปี เช่น โครงการรกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์

โครงการสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม โครงการสง่เสรมิประชาธปิไตย 

 วทิยาลยัฯ ด าเนินงานตามโครงการทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี เช่น กจิกรรม

ไหว้ครู กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมส่งเสรมิประชาธิปไตย กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา 

กจิกรรมดา้นการรกัชาต ิเทดิทูนพระมหากษตัรยิ ์เป็นตน้ กจิกรรมในขา้งต้น มุ่งปลูกฝังจติส านึก

ด้านการรกัชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ และท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม 
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ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็การพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศกึษามจี านวนโครงการ กจิกรรม การปลกูฝังจติส านึกดา้นการรกั

ชาต ิเทดิทนูพระมหากษตัรยิ ์สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย

อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ ทะนุบ ารุง ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม 

ไม่น้อยกวา่ 5 โครงการ กจิกรรม 

7 กจิกรรม 

2 สถานศกึษาด าเนินการใหผู้เ้รยีนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กจิกรรม การ

ปลกูฝังจติส านึกดา้นการรกัชาต ิเทดิทนูพระมหากษตัรยิ ์สง่เสรมิการ

ปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

ทะนุบ ารุง ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม 

ผูเ้รยีนเขา้

รว่มกจิกรรม

รอ้ยละ100 

3 สถานศกึษาด าเนินการใหค้รแูละบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาทุกคนเขา้

รว่มโครงการ กจิกรรม การปลกูฝังจติส านึก ดา้นการรกัชาต ิเทดิทนู

พระมหากษตัรยิ ์สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ ทะนุบ ารงุ ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม 

ครแูละ

บุคลากร 

เขา้ร่วม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 100 

4 สถานศกึษามกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามโครงการ กจิกรรม การ

ปลกูฝังจติส านึก ดา้นการรกัชาต ิเทดิทนูพระมหากษตัรยิ ์สง่เสรมิการ

ปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

ทะนุบ ารุง ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม โดยครแูละบคุลากร ทุกฝ่ายใน

สถานศกึษาและผูเ้รยีน เพือ่น าผลไปปรบัปรุงการบรหิารจดัการ 

ม ี

5 สถานศกึษามกีารประเมนิความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้งภายนอก

สถานศกึษาทีม่ตี่อภาพลกัษณ์ของสถานศกึษาในการปลกูฝังจติส านึก 

ดา้นการรกัชาต ิเทดิทนูพระมหากษตัรยิ ์สง่เสรมิการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ ทะนุบ ารุง ศาสนา 

คา่เฉลีย่ 4.35 
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ศลิปะ วฒันธรรม และมผีลการประเมนิโดยเฉลีย่ 3.51 – 5.00 

 

ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

5 ดมีาก 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็  5  ขอ้ 5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็  1  ขอ้ 1 

 

 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 



14 

 

1. พธิวีนัไหวค้ร ู
2. โครงการค่ายคุณธรรม ปวช. 1 
3. โครงการเลอืกตัง้คณะกรรมการ นกัศกึษา 
4. โครงการแสดงศลิปะวฒันธรรมประจ าภาค 
5. โครงการแห่เทยีนพรรษา 
6. โครงการเทดิพระเกยีรตวินัเฉลมิพระชนพรรษา 
7. โครงการสง่เสรมิวฒันธรรมไทย (ประเพณีลอยกระทง) 
8. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
9. แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ตี่อการด าเนินงาน
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มาตรฐานท่ี 6   ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
ตวับง่ช้ี 6.2     ระดบัคณุภาพในการจดัโครงการ กิจกรรม ในด้านปลกูฝังจิตส านึก 

   ด้านการอนุรกัษ์ธรรมชาติ 

 

วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ ไดม้กีารประชุมเพือ่วางแผนพฒันาผูเ้รยีน คร ูและบุคลากรทุกฝ่าย ในดา้นการ

ปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย  และพลโลก และได้ก าหนดไว้ใน

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศกึษา และแผนปฏิบตัิการประจ าปี เช่น โครงการรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม โครงการปลกูป่า 

 วทิยาลยัฯ ด าเนินงานตามโครงการทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี เช่น กจิกรรม

ปลูกป่า กจิกรรมค่ายอาสาพฒันา เป็นตน้ กจิกรรมในขา้งตน้ มุ่งปลูกฝังจติส านึกดา้นการอนุรกัษ์

ธรรมชาต ิ

  

ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็การพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1 สถานศกึษามจี านวนโครงการ กจิกรรม การปลกูฝังจติส านึกดา้นการ

อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม    ไม่น้อยกวา่ 5 โครงการ กจิกรรม 
5 กจิกรรม 

2 สถานศกึษาด าเนินการใหผู้เ้รยีนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กจิกรรมปลกูฝัง

จติส านึก ดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

ผูเ้รยีนเขา้รว่ม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 100 

3 สถานศกึษาด าเนินการใหค้รแูละบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาทุกคนเขา้

รว่มโครงการ กจิกรรมปลกูฝังจติส านึก ดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
ครแูละบุคลากร 

เขา้รว่ม
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กจิกรรม 

รอ้ยละ 100 

4 สถานศกึษามกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามโครงการ กจิกรรมปลกูฝัง

จติส านึกดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มโดยครแูละบคุลากรทุกฝ่ายใน

สถานศกึษาและผูเ้รยีน เพือ่น าผลไปปรบัปรุงการบรหิารจดัการ 

ม ี

5 สถานศกึษามกีารประเมนิความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้งภายนอก

สถานศกึษาทีม่ตี่อภาพลกัษณ์ของสถานศกึษาในการปลกูฝังจติส านึกดา้น

การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และมผีลการประเมนิโดยเฉลีย่ 3.51 – 5.00 

คา่เฉลีย่ 

4.66 

 
ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

5 ดมีาก 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 
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ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็  5  ขอ้ 5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็  1  ขอ้ 1 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. ปลกูป่า 
2. อาชวีเอกชน สรา้งคน สรา้งชาต ิ(จติอาสาพฒันาวดัเจด็ยอด) 
3. สรา้งฝายกัน้น ้า 
4. โครงการ Reused วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชแ้ลว้ 
5. โครงการรณรงคก์ารลดใชพ้ลงังาน 
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มาตรฐานท่ี 6  ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก 
ตวับง่ช้ี 6.3    ระดบัคณุภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

 

วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ ไดม้กีารประชุมเพือ่วางแผนพฒันาผูเ้รยีน คร ูและบุคลากรทุกฝ่าย ในดา้นการ

ปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก และได้ก าหนดไว้ใน

แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา และแผนปฏบิตักิารประจ าปี เช่น โครงการกฬีาและ

นนัทนาการ 

 วทิยาลยัฯ ด าเนินงานตามโครงการทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี เช่น กจิกรรม

กีฬาส ีวิง่การกุศล “LCC มนิิมาราธอน” การประกวด “LCC Singing Contest” กิจกรรมรบัน้อง

ใหม่สาขา เป็นตน้ กจิกรรมในขา้งตน้ มุ่งสง่เสรมิดา้นกฬีาและนนัทนาการ 

 

ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็การพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศกึษามจี านวนโครงการ กจิกรรม ดา้นการกฬีาและนนัทนาการ 

ไม่น้อยกวา่ 5 โครงการ กจิกรรม 
10 กจิกรรม 

2. สถานศกึษาด าเนินการใหผู้เ้รยีนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กจิกรรม ดา้น

การกฬีาและนนัทนาการ 

ผูเ้รยีนเขา้รว่ม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 100 

3. สถานศกึษาด าเนินการใหค้รแูละบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาทุกคน

เขา้ร่วมโครงการ กจิกรรมดา้นการกฬีาและนนัทนาการ 

ครแูละบุคลากร 

เขา้รว่มกจิกรรม 

รอ้ยละ 100 



19 

 

4. สถานศกึษามกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามโครงการ กจิกรรม ดา้น

การกฬีาและนนัทนาการโดยครแูละบคุลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาและ

ผูเ้รยีน เพือ่น าผลไปปรบัปรุงการบรหิารจดัการ 

ม ี

5. สถานศกึษามกีารประเมนิความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้งภายนอก

สถานศกึษาทีม่ตี่อภาพลกัษณ์ของสถานศกึษา ในการสง่เสรมิดา้นการ

กฬีาและนนัทนาการ   

และมผีลการประเมนิโดยเฉลีย่ 3.51 – 5.00 

- 

 

ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

4 ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 



20 

 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็  5  ขอ้ 5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็  1  ขอ้ 1 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. กฬีาส ี
2. กรฑีาส ี
3. งานประจ าปี 
4. แสดงช่วงพกักลางวนั 
5. ประกวด “LCC Singing contest” 
6. กจิกรรมรบัน้องใหมส่าขา 
7. วิง่การกุศล “LCC มนิิมาราธอน” 
8. ประกวดเตน้แอโรบกิ 
9. ชมรมดนตร ี
10. ชมรม Dance 
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มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก 
ตวับง่ช้ีท่ี 6.4  ระดบัคณุภาพในการปลกูฝังจิตส านึกด้านปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ ไดม้กีารประชุมเพื่อวางแผนพฒันาผูเ้รยีน ครูและบุคลากรทุกฝ่าย ในดา้นการ

ปลกูจติส านึกและเสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก และไดก้ าหนดไวใ้นแผนพฒันาการ

จดัการศกึษาของสถานศกึษาและแผนปฏบิตักิารประจ าปี เช่น  โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูห้ลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 วทิยาลยัฯ ด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น การ

เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในแผนการเรยีนรูแ้ต่ละรายวชิา 

การน าหลกัปรชัญา เศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้เป็นแนวทางการปฏบิตังิานของสถานศกึษาในการ

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  แนวปฏิบัติข้างต้นมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงใหแ้ก่ผูเ้รยีน คร ูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษา 

 

ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็การพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศกึษามกีารใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงใหแ้ก่ครแูละบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษา และ

ผูเ้รยีน 

ม ี

2. สถานศกึษามแีผนงาน โครงการ การบรหิารจดัการสถานศกึษา ตาม

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยการมสีว่นรว่มของครแูละ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษา และผูเ้รยีน 

ม ี

3. สถานศกึษามกีารด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรชัญาของ ครแูละบุคลากร 
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เศรษฐกจิพอเพยีง เขา้รว่มกจิกรรม 

รอ้ยละ 100 

4. สถานศกึษามกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ         

ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยครแูละบุคลากรทุกฝ่าย             

ในสถานศกึษา และผูเ้รยีน เพือ่น าผลไปปรบัปรุงการบรหิารจดัการ 

ม ี

5. สถานศกึษามกีารประเมนิความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้งภายนอก

สถานศกึษาทีม่ตี่อการปลกูฝังจติส านึกดา้นปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง และมผีลการประเมนิโดยเฉลีย่ 3.51 – 5.00 

- 

 

ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

4 ด ี

 

 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็  5  ขอ้ 5 

ด ี ปฏบิตัติามประเดน็  4  ขอ้ 4 
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พอใช ้ ปฏบิตัติามประเดน็  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรบัปรุง ปฏบิตัติามประเดน็  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ปฏบิตัติามประเดน็  1  ขอ้ 1 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. แผนการเรยีนรูร้ายวชิา 
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สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  6 

 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

6.1 5 ดมีาก 

6.2 5 ดมีาก 

6.3 4 ด ี

6.4 4 ด ี

รวม 18  

คะแนนเฉล่ีย 4.50 ด ี

 

จดุเด่น  (ปัจจยัท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับง่ช้ีได้ระดบัคณุภาพดีขึน้ไป) 

 วทิยาลยัฯ ส่งเสรมิการปลูกฝังจติส านึกและเสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก 

ได้แก่ ส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข ท านุบ ารุง

ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ส่งเสรมิการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสรมิการปลูกฝังจิตส านึก ด้าน

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง   และส่งเสรมิกฬีาและนันทนาการ โดยการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 

รวมตลอดจนการสอดแทรกเนื้อหาในแต่ละรายวชิา 

 

จดุควรพฒันา  (ปัจจยัท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับง่ช้ีได้ระดบัคณุภาพต า่กว่าดี) 

     - 
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มาตรฐานท่ี 7  ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษา 

ตวับง่ช้ีท่ี 7.1  ระดบัคณุภาพในระบบการประกนัคณุภาพภายใน 

 

วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ ไดม้กีารประชุมเพื่อวางแผนระบบการประกนัคุณภาพภายในและไดก้ าหนดไว้

ในแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา และแผนปฏบิตักิารประจ าปี ได้แก่ งานประกนั

คุณภาพภายใน 

 วทิยาลยัฯ ด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบตักิารประจ าปี เกี่ยวกบังาน

ประกนัคุณภาพภายใน โดยจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา (ระยะเวลา 3 ปี) เพื่อเป็นแนว

ทางการด าเนินงานให้ทุกฝ่ายน าไปปฏิบัติ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติก็จะด าเนินการวัดและ

ประเมนิผล และจดัท ารายงานประจ าปี เพือ่เป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน ในการนี้ วทิยาลยั

ฯ ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน      และภายนอก ตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษา ทัง้นี้เพือ่การพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

 

ผลการด าเนินการ 

หวัข้

อ 
ประเดน็การพิจารณา 

ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศกึษามกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาและจดัท า

แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่่งคณุภาพ ตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษาโดยการมสีว่นรว่มของครแูละบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศกึษา ผูเ้รยีน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้

ภาครฐัและภาคเอกชน 

ม ี

2 สถานศกึษาไดด้ าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ม ี
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3 สถานศกึษาไดจ้ดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา และจดัใหม้ี

การประเมนิคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

ม ี

4 สถานศกึษาไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน ม ี

5 สถานศกึษาไดจ้ดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื่องจากผลการ

ประเมนิคุณภาพภายในและผลการประเมนิคุณภาพภายนอก 

ม ี

 
ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

5 ดมีาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑก์ารตดัสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก ปฏบิตัติามประเดน็ (1)  (2) (3) (4) และ (5) 5 

ด ี     ปฏบิตัติามประเดน็ (1) (2) (3) และ (4) 4 

พอใช ้     ปฏบิตัติามประเดน็ (1) (2) และ (3) 3 

ตอ้งปรบัปรุง     ปฏบิตัติามประเดน็ (1) และ (2) 2 



27 

 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน     ปฏบิตัติามประเดน็ (1) 1 

หมายเหต ุ กรณีไมไ่ดป้ฏบิตัติามประเดน็การพจิารณาขอ้  1  จะไดร้ะดบัคุณภาพตอ้งปรบัปรุง

เรง่ด่วน 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. แผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษา 
2. แผนปฏบิตังิานประจ าปี
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มาตรฐานท่ี 7  ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษา 

ตวับง่ช้ีท่ี 7.2  ระดบัคณุภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2555 

 

วิธีด าเนินการ  

 วทิยาลยัฯ ไดม้กีารประชุมเพื่อวางแผนระบบการประกนัคุณภาพภายในและไดก้ าหนดไว้

ในแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา และแผนปฏบิตักิารประจ าปี ได้แก่ งานประกนั

คุณภาพภายใน 

 วทิยาลยัฯ ได้จดัให้มกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา และจดัให้มกีารประเมนิ

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ในปี พ.ศ. 2555 โดยผลการประเมนิอยู่

ในระดบัด ี

 



29 

 

ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี  7.2   ระดบัคณุภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555   

   ปีการศึกษา 2557 

มาตรฐาน ตวับง่ช้ี ผลการตดัสินตามเกณฑ ์

ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง

ปรบัปรงุ 

ต้องปรบัปรงุ

เร่งด่วน 

1 1.1 /     

 1.2 /     

 1.3 /     

 1.4 /     

 1.5 /     

 1.6      

 1.7 /     

 1.8 /     

 1.9 /     

2 2.1  /    

 2.2 /     

 2.3 /     

 2.4 /     
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 2.5  /    

3 3.1 /     

 3.2 /     

 3.3 /     

 3.4 /     

 3.5 /     

 3.6 /     

 3.7 /     

 3.8 /     

 3.9 /     

 3.10  /    
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มาตรฐาน ตวั
บง่ช้ี 

ผลการตดัสินตามเกณฑ ์

ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง
ปรบัปรงุ 

ต้องปรบัปรงุ
เร่งด่วน 

 3.11 /     

 3.12 /     

4 4.1 /     

5 5.1  /    

 5.2 /     

6 6.1 /     

 6.2 /     

 6.3  /    

 6.4  /    

7 7.1 /     

รวม 27 6    

     รวมตวับ่งชีท้ีม่ผีลการตดัสนิตามเกณฑส์งูสุด ในระดบั 5 คะแนน  ดมีาก   จ านวน 27 ตวับง่ชี ้  

 

ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

4 ด ี

 
เกณฑก์ารตดัสิน 
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ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสิน ค่าคะแนน 

ดมีาก 30-34 ตวับ่งชี ้และไมม่ตีวับ่งชีใ้ดอยูใ่น
เกณฑต์อ้งปรบัปรุงหรอืตอ้งปรบัปรุง

เรง่ด่วน 

5 

ด ี 24 – 33 ตวับง่ชี ้ 4 

พอใช ้ 18 – 23 ตวับง่ชี ้ 3 

ตอ้งปรบัปรุง 12 – 17 ตวับง่ชี ้ 2 

ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ 12 ตวับ่งชี ้ 1 

     หมายเหต ุ กรณีทีส่ถานศกึษามผีลการตดัสนิตามเกณฑส์งูสุด ในระดบั 5 คะแนน ดมีาก 
จ านวน 30 – 34  ตวับ่งชี ้และมตีวับ่งชีท้ีเ่หลอืบางตวับ่งชี ้อยูใ่นระดบั 2 ตอ้งปรบัปรุง หรอื 1 
ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน  จะไดร้ะดบั 4  ด ี 

หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 

ผลการตดัสนิตามมาตรฐานที ่1 - 7 

สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  7 

 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

7.1 5 ดมีาก 

7.2 4 ด ี

รวม 9  

คะแนนเฉล่ีย 4.5 ด ี

 

จดุเด่น  (ปัจจยัท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับง่ช้ีได้ระดบัคณุภาพดีขึน้ไป) 
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 วทิยาลยัฯ สง่เสรมิพฒันาการจดัระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ด าเนินงาน

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ประกอบด้วยการประเมนิคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและพฒันา

คุณภาพการศกึษาโดยด าเนินการตามทีก่ าหนดไวใ้นกฏกระทรวง ว่าดว้ยระบบหลกัเกณฑ์ และ

วธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 

 

จดุควรพฒันา  (ปัจจยัท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับง่ช้ีได้ระดบัคณุภาพต า่กว่าดี) 

     - 
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ภาคผนวก 

• มตคิณะกรรมการบรหิารใหค้วามเหน็ชอบรายงานประเมนิคุณภาพภายใน 

• รายชือ่คณะกรรมการ 
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ค าสัง่วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 

ท่ี   9/2558 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 

------------------------------- 

 

เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานของวทิยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา  ในการบรหิารสถานศกึษา
เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย มีประสิทธิภาพ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
ประกอบดว้ยบคุคล ดงัตอ่ไปนี ้

  1.   นางสาวบงกช   ชยัพนัธ์   ประธานกรรมการ 

  2.   นางสาวนารี  วงัโสภา   กรรมการ 

  3.   นางพวงพลอย  ขนัเลข   กรรมการ 

4.   นายสุเทพ  แกว้จรัญ    กรรมการ 

5.   นางธิติมา   ค าราพิศ    กรรมการ 

6.   นางตรีรัช   เตจ๊ะขอด    กรรมการ 

7.   นายวิเชียร  ตาเจริญเมือง   กรรมการ 
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8.   นางเพญ็พรรณ   ประดิษฐนิยกูล  กรรมการ 

9.   นางสาวมตัติกา  ขวญัใจ   กรรมการ 

10. นางสาวภุมริน  บุญทว ี   กรรมการ 

11.  นางทิพยว์รรณ  พิบูลนนัท ์   กรรมการ 

12.  นายศกัด์ิชยั  แกว้กิริยา   กรรมการ 

13.  นางน ้าหวาน  จนัทร์วเิศษ   กรรมการและเลขานุการ 
    

ทั้งน้ี ใหผู้ท่ี้ไดรั้บมอบหมายท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา และปฏิบติั

หนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ 

  

    สัง่  ณ  วนัท่ี   18   เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.   2558 

 

            ลงช่ือ       

                    ( นางสาวบงกช  ชยัพนัธ์  )  

                   ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
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การให้ความเหน็ชอบเอกสาร 

รายการพฒันาคณุภาพการศึกษาประจ าปี ปีการศึกษา 2558 

ของ วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

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

 

 ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัฯ ไดศ้กึษารายละเอยีดแผนปฏบิตัิ

การ          ปีการศึกษา 2558 ของวิทยาลัยฯ แล้วเห็นว่า วิทยาลัยฯได้ก าหนดแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของ   วิทยาลยัฯ มีโครงการ/กิจกรรม ที่จะพฒันานักศึกษาให้เป็นคนดี มี

คุณธรรม มจีรยิธรรม มคีวามรูแ้ละเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคมต่อไป 

 ทางคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จงึขอใหค้วามเหน็ชอบ     

แผนปฏบิตักิารประจ าปี ปีการศกึษา 2558 ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ขอใหท้าง

วทิยาลยัฯ ไดป้ฏบิตัติามแผนทีก่ าหนดไว ้เพือ่พฒันาการศกึษาของวทิยาลยัฯ ต่อไป 

 

 

 

             ลงชือ่     

       (นางสาวกุลวด ี เกยีรตไิชยากร) 

        ผูร้บัใบอนุญาต 

       วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 

  

 

 


