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รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปี การศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
98/12 หมู่ 2 ถนนโพธาราม ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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คานา
ตามความในมาตรา 5 พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ม เติม โดย
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดไว้ในมาตรา 47 ให้สถานศึกษาจัดให้
มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาทีต่ ้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อ
หน่ วยงานต้นสังกัดและเปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และการรองรับการประเมินภายนอก
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็ นกลไกสาคัญในการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาเพราะเป็ น
ระบบที่ส ร้า งความมัน่ ใจว่ า สถานศึก ษาสามารถจัด การศึก ษาได้คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ผู้ส าเร็จ
การศึก ษามีค วามรู้ ความสามารถ มีคุ ณ ลัก ษณะอัน พึงประสงค์ต ามที่ห ลัก สูต รก าหนดและสังคม
ต้องการ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี การศึกษา 2559 ฉบับนี้จดั ทาขึน้ เพื่อรายงานผลการ
ประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา(สอศ.)
พ.ศ. 2559 เพื่อการประกัน คุ ณ ภาพการสอนและการส่งเสริมผู้เรียนด้านต่ าง ๆ ให้มีคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานรายบุ คคลที่วทิ ยาลัยฯก าหนด จะส่งผลต่ อ คุณ ภาพการบริ ห ารจัดการของสาขาวิชาและ
วิทยาลัยฯ ต่อไป
ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ ายทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษาทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือ รวมถึงร่วม
แรงร่ว มใจสร้า งสรรค์แ ละพัฒ นาวิท ยาลัย ฯ จนท าให้ก ารด าเนิ น งานของวิท ยาลัย ฯ เป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพบรรลุผลดังนโยบายทีก่ าหนดไว้
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
มิถุนายน 2559
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1. บทสรุปสาหรับผูบ้ ริ หาร
ผลการประเมิ นคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนี ยบัตรวิ ชาชีพ และระดับประกาศนี ยบัตรวิ ชาชีพ
ชัน้ สูง พ.ศ.2559
ตัวบ่งชี้
1
2
3
4
5
6
รวม
เฉลีย่
มาตรฐานที่
1
5
5
10
5
2
5
5
5
5
5
5
30
5
3
5
5
4
5
19
4.75
4
5
5
10
5
รวม
20
20
9
10
5
5
69
4.92
สรุปผลการประเมิ นคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1 ระดับตัวบ่งชี้
1.1.1 ตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ดีมาก”
จานวน
12
ตัวบ่งชี้
1.1.2 ตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ดี”
จานวน
1
ตัวบ่งชี้
1.1.3 จานวนตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “พอใช้”
จานวน
0
ตัวบ่งชี้
1.1.4 จานวนตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง"
จานวน
0
ตัว
บ่งชี้
1.1.5 ตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”
จานวน
0
ตัวบ่งชี้
1.2 จุดเด่น (การปฏิบตั ิของสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาทีส่ ง่ ผลให้บรรลุผลตามเป้ าหมายทีก่ าหนด)
1. สถานศึกษามีขอ้ มูลผูส้ าเร็จการศึกษาจาแนกเป็ น ผูท้ ไ่ี ด้งานทาในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเ่ กี่ยวข้องในหนึ่งปี ร้อยละ 94.56 ของจานวนผูส้ าเร็จการศึกษา มี
การสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาเป็ นรายบุคคลและได้รบั ข้อมูลตอบกลับร้อย
ละ ๘๔.๖๑ จากสถานประกอบการ หน่ วยงานที่ผสู้ าเร็จการศึกษาไปทางานจากสถานศึกษาที่ผสู้ าเร็จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการหน่ วยงานผูร้ บั บริการ จากการประกอบอาชีพ
อิสระของผู้สาเร็จการศึกษา และมีค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่ อ
ผู้สาเร็จการศึกษาทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทัวไปและด้
่
านสมรรถนะวิชาชีพ ร้อยละ 91.66 2. นักศึกษาระดับ ปวส. มีจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาสูง
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มาก โดยมีคา่ คะแนนที่ 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม โดยเริม่ ตัง้ แต่จดั ให้มกี ารอบรมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่
ครูผสู้ อน บุคลากรและนักศึกษาทุกชัน้ ปี อีกทัง้ วิทยาลัยยังเคร่งครัดในเรื่องรักษาระเบียบวินยั การตรง
ต่อเวลา ไม่ขาดเรียนและมาสายโดยไม่มเี หตุจาเป็ น และในวันสาคัญทางศาสนา สถานศึกษาได้มกี าร
พานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและฟั งพระเทศน์อบรมสังสอน
่
ได้แก่ วันเข้าพรรษา วันขึน้ ปี ใหม่ เป็ น
ต้น
4. ผูอ้ านวยการสถานศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่ วยงานต้นสังกัดมอบหมาย สามารถสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้ รียน รวมทัง้ ผูป้ กครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้รูแ้ ละเข้าใจในนโยบาย ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รียนร่วมกันกาหนด
แผนงานโครงการ กิจกรรมและเป้ าหมาย เพือ่ ให้นโยบายประสบผลสาเร็จตามเป้ าหมาย ได้มกี ารติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินการตามแผนงานโครงการ กิจกรรมและเป้ าหมายที่กาหนด มีการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามเป้ าหมาย และกาหนดแผนพัฒนาต่อไป
5.
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุ น ดูแลให้มจี านวนครูและบุคลากรการศึกษาทัง้ หมดเทียบกับจานวน
ผูเ้ รียนทัง้ หมดตามเกณฑ์มาตรฐาน ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศกึ ษาฝึกอบรม ประชุมวิชาการศึกษาดู
งานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กบั รายวิชาทีส่ อนไม่น้อยกว่า 10 ชัวโมงต่
่
อปี โดยมีค่า
คะแนนทีร่ ะดับดีมาก
6. สถานศึกษามีแผนปฏิบตั ิงานประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็ นค่าใช้จ่ายของ
แผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ มีดา้ นวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสือ่ สาหรับการเรียนการสอน มีรายจ่ายใน
การส่งเสริม สนับสนุ นให้ผเู้ รียนใช้ความรู้ ความสามารถไปบริการวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน มี
การส่ ง เสริม สนั บ สนุ น การจัด ท าการประกวดการแสดงโครงการพัฒ นาทัก ษะวิช าชีพ นวัต กรรม
สิ่งประดิษ ฐ์งานสร้างสรรค์ รวมทัง้ จัด กิจกรรมด้านการรัก ชาติ เทิด ทูน พระมหากษัต ริย์ส่งเสริม การ
ปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริย์ท รงเป็ นประมุ ข และท านุ บ ารุ ง ศาสนา ศิล ปะ
วัฒ นธรรม การอนุ รกั ษ์ สิ่งแวดล้อ ม การกีฬ าและนัน ทนาการการส่งเสริม การด ารงตนตามปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคา่ คะแนนอยูใ่ นระดับ ดีมาก
7
.
สถานศึกษามีการกากับ ดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร โรงฝึกงานศูนย์วทิ ยบริการ
และอื่น ๆ ให้มสี ภาพที่พร้อมใช้งาน มีการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ท่เี หมาะสมเพียงพอ
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานทีจ่ ดั การเรียนการสอน มีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้ อย 4 ประเภท อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้
ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์ จากการบริหารจัดการฐานข้อมูล
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สารสนเทศ อย่างมีคุณภาพโดยมีคา่ คะแนนอยูใ่ นระดับ ดีมาก
8. สถานศึ ก ษ ามี จ านวนบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่ วยงานทีร่ ่วมมือด้านการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ และด้านการศึกษาดูงานของผูเ้ รียน
9. สถานศึก ษามีแ ผนงาน โครงการ ในการ
ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ระดมทรัพยากรในด้านการบริหารการศึกษา
10. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ
ลานนา จัดให้มกี ารสารวจข้อมูลในการพัฒนารายวิชา อบรมการจัดทาแผนสมรรถนะ (Project-Based
Learning : PjBL) และการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม
การเรียนรูแ้ ละศาสตร์การสอนแนวใหม่ ทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1 1 . ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร
ส่งเสริม สนับสนุ น กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาโดยเน้ น
ผู้เรียนเป็ น สาคัญ ที่ถู ก ต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิ ควิธีการสอนที่ห ลากหลายและบูรณาการ
คุ ณ ธรรม จริยธรรม ค่านิ ย ม และคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ่ งประสงค์และปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย งทุ ก
รายวิชาทีส่ อน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา และมีการ
บันทึกหลังการสอน กากับดูแลให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพ
จริงไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน กากับดูแลให้มกี ารนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน และกากับ
ดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปั ญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจยั
12. วิท ยาลัย ได้สนับ สนุ น ส่งเสริม ให้นัก ศึก ษามีก ารจัดกิจกรรมทัง้ 5 ด้าน
ได้ แ ก่ ด้ า นการรัก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริย์ ส่ ง เสริม การปกครองระบบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข และทานุ บารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ด้าน
การกีฬาและนันทนาการ ด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการใช้
ความรู้ ความสามารถ ทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม ทาให้นกั ศึกษาทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมครบทัง้ 5 ด้าน
13. สถานศึ ก ษามี ก ารก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาทีม่ ุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรี ยน ชุมชุน สถานประกอบการ
และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ได้จ ัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษาและจัดให้มกี ารประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมทัง้ ได้จดั ทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในและได้จดั ให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
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ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
14. สถานศึกษามีรอ้ ยละของผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผูเ้ ข้าเรียน ระดับคุณภาพในการ
ดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่ วยงานต้น ระดับคุณภาพในด้านการจัดการด้านบุคลากร ระดับ
คุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้าน
ครุภณ
ั ฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัด
การศึกษา ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสู ตรและระดับคุณภาพในการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในสังกัดอยูใ่ นระดับ ดีมาก และมีระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาอยูใ่ นระดับ ดี
1.3 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบตั ขิ องสถานศึกษาไม่เป็ นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษาทีส่ ง่ ผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้ าหมายทีก่ าหนด)
1. การศึกษาระบบทวิภาคี
2. การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
3.การเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูท้ รงคุณวุฒหิ รือวิทยากรภายนอกมาให้ความรูแ้ ก่นกั ศึกษาเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนมากขึน้
4. สือ่ การสอนทีท่ นั สมัย ก้าวทันเทคโนโลยี
5. การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ จ ัด ท าโครงการนวัต กรรมและ
สิง่ ประดิษฐ์
1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดาเนินงานเพือ่ แก้ไขปั ญหาหรือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
1. ดาเนินการวางแผนและดาเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเริม่ จัดการศึกษาระบบทวิภาคีในแต่ละสาขางานตามลาดับ
2. ควรเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
3. ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒหิ รือ วิทยากรภายนอกมาให้ความรูแ้ ก่นักศึกษาเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการเรียนมากขึน้
4. จัดงบประมาณสนับสนุนให้ครูผสู้ อนทุกคนได้จดั ทาสือ่ การสอนทีท่ นั สมัย ก้าวทันเทคโนโลยี
5. พัฒ นาให้ผู้เรียนได้จดั ทาโครงการนวัต กรรมโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทนั สมัย นาไปสู่การเป็ น
ผูป้ ระกอบการใหม่ (Start up)
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2. สภาพทัวไปของสถานศึ
่
กษา
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา ตัง้ อยู่เลขที่ 98/12 หมู่ท่ี 2 ถนนโพธาราม ตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-210057 – 8 โทรสาร 053-225181
Website : www.lcc.ac.th
E – mail : lanna.ac1 9 8 5 @hotmail.com เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อมูลด้านเศรษฐกิ จ สังคม ชุมชนบริ เวณสถานศึกษา
สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัยฯ มีอาณาเขตติดกับวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ใกล้
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) ภาคพายัพ เชียงใหม่
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2.2 ข้อมูลปัจจุบนั ของสถานศึกษา
2.2.1 แผนภูมิการบริ หารของสถานศึกษา
โครงสร้างการบริ หารงาน
วิ ทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร
ผูร้ บั ใบอนุญาต

ดร.วัชระ ตันตรานนท์

ผูจ้ ดั การ

นางคนึงนิจ พรหมเนตร
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

นางทิพย์วรรณ พิบูลนันท์

นางพวงพลอย ขันเลข

ทาหน้าที่รองผูอ้ านวยการฝ่ าย
บริหารทรัพยากรและหัวหน้า
การเงิน

ทาหน้าที่รองผูอ้ านวยการฝ่ าย
วิชาการ

นางสาวนารี วังโสภา
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวเพ็ญศรี ขัดสงคราม
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและ
หัวหน้างานทะเบียน

นายกมล รุ่งพิทกั ษ์มานะ
หัวหน้างานการบัญชี

นางนิชาภัส สุขสาร
หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวชมพูนุท จเริญชมน์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวพัชราภรณ์ อินทรพงษ์นุวัฒน์

หัวหน้างานพัสดุ

นางธิติมา คาราพิศ
หัวหน้าหมวดบัญชี

นายวิเชียร ตาเจริญเมือง
หัวหน้าหมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจและพิมพ์ดีด และ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางอภิญญา ธรรมปั ญญา
หัวหน้าหมวดการตลาด

นางสาวมัตติกา ขวัญใจ
หัวหน้าหมวดการท่องเที่ยวและหัวหน้างาน
อาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี

นางอมราภรณ์ มณีนันท์

นางอุษณีย ์ ไชยคาปั น

หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศ ระดับ
ปวช.

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางเพ็ญพรรณ ประดิษฐนิยกูล
หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศระดับ ปวส.
และหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวสันทนา โรจน์พานิชกุล
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวภุมริน บุญทวี
หัวหน้าหมวดวิชาสามัญ

นางสาวนารี วังโสภา

นายสุเทพ แก้วจรัญ

ทาหน้าที่รองผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนงานและความ
ร่วมมือ

ทาหน้าที่รองผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษาและหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางน้าหวาน จันทร์วิเศษ

นายบรรเจิด จิตมั่น

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ และ
หัวหน้างานประกันคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา

หัวหน้างานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

นางสาวมัตติกา ขวัญใจ
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวอรวรรณ ธรรมวิสุทธิ์
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และการประกอบธุรกิจ

นางพรรณี สถิตเมธากุล
หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา

นางสาวนารี วังโสภา
หัวหน้างานปกครอง

นางอาทิตย์ สิทธิมลู

นางเกษสุดา อินทชัย
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน
นางอภิญญา ธรรมปั ญญา
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2.2.2 คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา
ที่

ชื่อ – สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8

นายวัชระ ตันตรานนท์
นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร
นางคนึงนิจ พรหมเนตร
ดร.ณัฐยิ า ตันตรานนท์
นางสาวอรัญญา เกียรติไชยากร
นางสาวบงกช ชัยพันธ์
นางสาวไอยญาลิล จุมปา
นายสายัณห์ กุนเมืองใจ

ตาแหน่ งใน
คณะกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
ผูร้ บั ใบอนุญาต
ผูอ้ านวยการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูแ้ ทนครู
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง

ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ ง
31 ปี
5 ปี
1 ปี
3 ปี
3 ปี
1 ปี
2 ปี
1ปี

1. ผูร้ บั ใบอนุญาต ชือ่ – สกุล นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร
โทรศัพท์ (053) 210057-8 E- mail lanna.ac1985@hotmail.com
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การตลาด
ดารงตาแหน่งนี้ตงั ้ แต่ 1 ธันวาคม 2554
2. ผูจ้ ดั การ ชือ่ – สกุล นายวัชระ ตันตรานนท์
โทรศัพท์ (053) 210057-8 E- mail lanna.ac1985@hotmail.com
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขา บริหารธุรกิจ
ดารงตาแหน่งนี้ตงั ้ แต่ 8 เมษายน 2528
3. ผูอ้ านวยการ ชือ่ – สกุล นางคนึงนิจ พรหมเนตร
โทรศัพท์ (053) 210057-8 E- mail lanna.ac1985@hotmail.com
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งนี้ตงั ้ แต่ 16 พฤษภาคม 2559
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จานวนครู จาแนกตามแผนกวิ ชา/สาขาวิ ชา/สาขางาน
ใบ
สถานภาพ ประกอบ
วิ ชาชีพ
จานว
สาขาวิ ชา/สาขางาน
น(คน)

ปริ ญญาตรี

ตา่ กว่าปริ ญญาตรี

ตรง

ไม่ตรง

5
2
4
5

5
2
4
3

2

4
2
3
3

1
1
2

-

-

5
2
4
3

2

5
2
4
5

-

4

4

-

4

-

-

-

4

-

4

-

7
4
4
6

7
4
4
6

-

7
4
2
6

2
-

-

2
3
1
2

5
1
3
4

-

7
4
4
6

-

4

4

-

4

-

- 2

2

-

4

-

15

15

-

15

-

- 1

14

-

15

-

ไม่มี
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท

มี

หลักสูตร
ที่จบ

ครูพิเศษ

ระดับปวช.
ประเภทวิ ชา พาณิ ชยกรรม
สาขาวิ ชาพณิ ชยการ
สาขาวิ ชาการบัญชี
สาขาวิ ชาการตลาด
สาขาวิ ชาคอมพิ วเตอร์ธรุ กิ จ
สาขาวิ ชาภาษาต่างประเทศ
ประเภทวิ ชา อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
สาขาวิ ชาการท่องเที่ยว
ระดับ ปวส.
ประเภทวิ ชา บริ หารธุรกิ จ
สาขาวิ ชาการบัญชี
สาขาวิ ชาการตลาด
สาขาวิ ชาคอมพิ วเตอร์ธรุ กิ จ
สาขาวิ ชาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิ จ
ประเภทวิ ชา อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
สาขาวิ ชาการท่องเที่ยว
ประเภทวิ ชาหมวดวิ ชาสามัญ
สาขาวิ ชาสามัญ

วุฒิการศึกษา

ครูประจา

1.2.3
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2.2.4 จานวนบุคลากรทางการศึกษา

1
1
1
1
1
1
6

หมายเหตุ

ครูผสู้ อนทาหน้าสอนและเป็ นบุคลากรทางการศึกษา

/
/
/
/
/
/

่
ลูกจ้างชัวคราว

งานการเงินและการบัญชี
งานอาคารสถานที่
งานบริหารงานทัวไปและงานทะเบี
่
ยน
งานธุรการและพัสดุ
งานประชาสัมพันธ์
งานแนะแนว
รวม

ลูกจ้างประจา

จานวน
(คน)

พนักงาน
ราชการ

ฝ่ าย/แผนกวิ ชา/งาน

ข้าราชการ

สถานภาพ
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เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

รวม

ทวิภาคี

ระดับ ปวช.
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว
รวม
ระดับ ปวส.
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ
- สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว
รวม
รวมทัง้ หมด

3

ปกติ

2.2.5 จานวนผูเ้ รียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชัน้ ปี
(ปี ทจ่ี ดั ทารายงาน สารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของปี การศึกษาทีร่ ายงาน)
ชัน้ ปี
1
2
ระดับ/สาขางาน

34
10
21
50
34
149

-

-

52
8
13
30
35
138

-

-

41
6
19
34
22
122

-

-

127
24
53
114
91
409

102
33
28
62
43
268

-

-

105
37
34
53
39
268

-

-

-

-

-

207
70
62
115
82
536

417

-

-

406

-

-

-

-

-

945

2.2.6 จานวนผูเ้ รียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชัน้ ปี (ทวิ ศึกษา)
ชัน้ ปี
ระดับ/สาขางาน
1
2
ระดับ ปวช.
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว
รวม
-

3
-

รวม
-
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ระดับ ปวส.
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
- สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว
รวม
รวมทัง้ หมด

-

-

2.2.7 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
(1) จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา (ปกติ /ทวิ ภาคี/เทียบโอน)
จานวน
ระดับ/สาขางาน
ปกติ
ทวิภาคี
ระดับ ปวช.
40
- สาขาวิชาการบัญชี
4
- สาขาวิชาการตลาด
16
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
32
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
22
- สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว
114
รวม
ระดับ ปวส.
99
- สาขาวิชาการบัญชี
35
- สาขาวิชาการตลาด
31
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
48
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
38
ธุรกิจ
251
- สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว
รวม
รวมทัง้ หมด
365
(2) จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา (ทวิ ศึกษา)
.................-...........คน

-

เทียบโอน

-

รวม

-

40
4
16
32
22
114

-

102
35
31
48
38
251

-

368
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2.3 เกียรติ ประวัติของสถานศึกษา
2.3.1 รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา (ซึ่งเป็ นที่ยอมรับของสังคมในรอบปี การศึกษา)
1. รางวัล รองชนะเลิ ศ อัน ดับ ที่ 1 การประกวดคลิ ป วีดี โ อ ระดับ จัง หวัด หั ว ข้ อ
“ศาสตร์พระราชา” เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลย
เดช
2. ได้รบั เกียรติบตั รร่วมแสดงนิทรรศการแนวทางการศึกษาเพือ่ การมีงานทาในอนาคต
ในงานเปิ ดบ้านการเรียนรูส้ โู่ ลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
3. ได้รบั เกียรติบตั รได้สง่ เสริม สนับสนุน กิจกรรมพิธแี สดงตนเป็ นพุทธมามกะ เนื่องใน
สัปดาห์สง่ เสริมพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา ประจาปี 2559 ณ พุทธสถานเชียงใหม่
4. ได้ ร ับ เกี ย รติ บ ัต ร สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิริกิ ติ พ์ ระบรมราชิ นี น าถ สภานายิก า
สภากาชาดไทย มีพ ระราชเสาวนี ย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ป ระกาศว่า เป็ น สถาบัน ที่ให้ความ
ร่วมมือจัดหาผูบ้ ริจาคโลหิต เป็ นหมูค่ ณะ เพือ่ ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์อย่างสม่าเสมอนานกว่า 5 ปี
2.3.2 รางวัลและผลงานของ ผูบ้ ริ หาร (ซึ่งเป็ นที่ยอมรับของสังคมในรอบปี การศึกษา)
1. นางคนึงนิจ พรหมเนตร ได้รบั พระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ ชปั ้ ระถมาภรณ์
มงกุฎไทย (ป.ม.)
2. นางคนึงนิจ พรหมเนตร ได้รบั วุฒบิ ตั รได้ผ่านการอบรม “โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
กระบวนการจัด การอาชีว ศึก ษาระบบทวิภ าคี ”เพื่อ สร้างความเข้ม แข็งและขยายองค์ค วามรู้ ให้แ ก่
สถานประกอบการเครือข่าย จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
3. นางคนึงนิจ พรหมเนตร ได้รบั มอบพุทธมามกะบัตร แสดงว่าพุทธมามกะผู้น้ีเป็ น
ชาวพุทธผูม้ คี วามศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ ยึดมันในหลั
่
กธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัม
พุทธเจ้า
ในการปฏิบตั ติ นเป็ นคนดี มีคุณธรรม ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 จากคณะ
สงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธสมาคม
– ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่
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4. นางคนึงนิจ พรหมเนตร ได้รบั เกียรติบตั ร ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบตั ิการ โครงการ
พัฒ นาศูนย์บ่ มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการพัฒ นาทักษะ
วิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่ วยกิต ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2559 จาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. นางพวงพลอย ขันเลข ได้รบั เกียรติบตั รเป็ นคณะอนุ กรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และกีฬา ครัง้ ที่ 29 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึก ษาเอาชนแห่งประเทศไทย กลุ่ม
ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 4- 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัด
ลาพูน
6. นางพวงพลอย ขันเลข ได้รบั พระราชทานเครื่อ งราชอิสริยาภรณ์ ดเิ รกคุณาภรณ์
ชัน้ ที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ประจาปี พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 32 ข
วันที่ 5 ธันวาคม 2558) เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
7. นางพวงพลอย ขันเลข ได้รบั เกียรติบตั ร เข้าอบรมเรื่อง การวิจยั สิง่ ประดิษ ฐ์และ
นวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
8.นางพวงพลอย ขันเลข ได้รบั มอบพุทธมามกะบัตร แสดงว่า พุทธมามกะผูน้ ้ีเป็ นชาว
พุทธ ผูม้ คี วามศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ ยึดมันในหลั
่
กธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ในการปฏิบตั ติ นเป็ นคนดี มีคุณธรรม ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 จากคณะสงฆ์จงั หวัด
เชียงใหม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธสมาคม – ยุวพุทธิก
สมาคมจังหวัดเชียงใหม่
9. นางพวงพลอย ขันเลข ได้เกียรติบตั ร ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้บริหาร
สัญ จร 4 ภู มิภ าค ณ หอประชุ ม เฉลิม พระเดีย รติ 80 พรรษา จัง หวัด เชีย งใหม่ ให้ไ ว้ ณ วัน ที่ 24
กรกฎาคม 2559 จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชนสมาคมสภาการศึกษาแห่ ง
ประเทศไทย สมาคมผู้บ ริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 4
ภูมภิ าค
10. นางพวงพลอย ขันเลข ได้รบั เกียรติบ ตั รเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบ ตั ิการ เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปางพาณิชยการและเทคโนโลยี วันที่
10 กัน ยายน 2559 จากสมาคมวิท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละอาชีว ศึก ษาเอกชนแห่ งประเทศไทย กลุ่ ม
ภาคเหนือ
11. นางพวงพลอย ขันเลข ได้รบั เกียรติบตั ร ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบตั กิ าร โครงการ
พัฒ นาศูนย์บ่ มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการพัฒ นาทักษะ
วิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่ วยกิต ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2559 จาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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12. นางพวงพลอย ขัน เลข ได้ร บั เกีย รติบ ัต รการประกวดแข่ง ขัน ผลงานวิจ ัย และ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ผ่าน ประจาปี การศึกษา 2559
จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
13. นางทิพย์วรรณ พิบูล นันท์ ได้รบั มอบพุทธมามกะบัตร แสดงว่า พุทธมามกะผู้น้ี
เป็ น ชาวพุทธผู้มคี วามศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ ยึดมันในหลั
่
กธรรมคาสอนขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ในการปฏิบตั ติ นเป็ นคนดี มีคุณธรรม ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 จากคณะ
สงฆ์จงั หวัดเชียงใหม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธสมาคม – ยุว
พุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่
14. นางสาวนารี วัง โสภา ได้ ร ับ เกี ย รติ บ ั ต ร ได้ อุ ทิ ศ ตนบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ต่ อ
พระพุทธศาสนา ให้ไว้ ณ วันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 2559 เนื่องในวันวิสาขบูชา จากคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่
15. นายสุเทพ แก้วจรัญ ได้รบั มอบพุทธมามกะบัตร แสดงว่า พุทธมามกะผูน้ ้ีเป็ นชาว
พุทธ ผูม้ คี วามศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ ยึดมันในหลั
่
กธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ในการปฏิบตั ติ นเป็ นคนดี มีคุณธรรม ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 จากคณะสงฆ์จงั หวัด
เชียงใหม่
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธสมาคม – ยุวพุทธิก
สมาคมจังหวัดเชียงใหม่

2.3.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับของสังคม
ในรอบปี การศึกษา)
ครู
1. นายศักดิ ์ชัย แก้วกิรยิ า ได้รบั พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดเิ รกคุณาภรณ์
ชัน้ ที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ประจาปี พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 32 ข
วันที่ 5 ธันวาคม 2558) เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
2. นางเบญจวรรณ อุสุยะ ได้รบั พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดเิ รกคุณาภรณ์
ชัน้ ที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ประจาปี พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 32 ข
วันที่ 5 ธันวาคม 2558) เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
3. นางรุ่งนภา อิน เพลา ได้รบั พระราชทานเครื่องราชอิ ส ริย าภรณ์ ดิเรกคุ ณ าภรณ์
ชัน้ ที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ประจาปี พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 32 ข
วันที่ 5 ธันวาคม 2558) เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
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4. นางสาวประกายดารา ชาอ้าย ได้รบั พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดเิ รกคุ ณา
ภรณ์ ชัน้ ที่ 5 ชือ่ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ประจาปี พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่
32 ข วันที่ 5 ธันวาคม 2558) เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
5. นางสาวเพ็ญศรี ขัดสงคราม ได้รบั พระราชทานเครื่อ งราชอิสริยาภรณ์ ดเิ รกคุณา
ภรณ์ ชัน้ ที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ประจาปี พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่
32 ข วันที่ 5 ธันวาคม 2558) เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
6. นางสาวลักขณา สมนะ ได้รบั พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดเิ รกคุณาภรณ์
ชัน้ ที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ประจาปี พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 32 ข
วันที่ 5 ธันวาคม 2558) เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
7. นางอุบลรัตน์ บุญเพ็ง ได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ดเิ รกคุณาภรณ์ ชัน้
ที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณ าภรณ์ ประจาปี พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 32 ข
วันที่ 5 ธันวาคม 2558) เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
8. นางอุษณี ย์ ไชยคาปั น ได้รบั พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดเิ รกคุณ าภรณ์
ชัน้ ที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ประจาปี พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 32 ข
วันที่ 5 ธันวาคม 2558) เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
9. นางอุบลรัตน์ บุญเพ็ง ได้รบั ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าเป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่
ในวิช าชีพ ครูด้ว ยความมุ่ งมันเสี
่ ย สละ สร้างคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ โรงเรีย นและการศึก ษาเอกชนจังหวัง
เชียงใหม่
เป็ นครูดเี ด่น ประจาปี การศึกษา 2559 ระดับ อาชีวศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม
พ.ศ. 2560
10. นางสาวเกษร วงค์ ย้มิ ใย ได้รบั เกียรติบ ตั รการประกวดแข่งขัน ผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ดีมาก ประจาปี การศึกษา
2559
จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
11. นางสาวโสภิดา ขัดสงคราม ได้รบั เกียรติบ ัต รการประกวดแข่งขัน ผลงานวิจยั
และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ดีมาก ประจาปี การศึกษา
2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
12. นางพรรณี สถิต เมธากุ ล ได้ ร ับ เกีย รติบ ัต รการประกวดแข่ ง ขัน ผลงานวิจ ัย
และนวัต กรรมสื่อการสอนระดับ ประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจาปี การศึกษา
2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
13. นางน้ า หวาน จัน ทร์ว ิเศษ ได้ร บั เกีย รติบ ัต รการประกวดแข่ง ขัน ผลงานวิจ ัย
และนวัต กรรมสื่อการสอนระดับ ประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจาปี การศึกษา
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2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
14. นางสาววลัยลักษณ์ เหล็กเทศ ได้รบั เกียรติบตั รการประกวดแข่งขันผลงานวิจยั
และนวัต กรรมสื่อการสอนระดับ ประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจาปี การศึกษา
2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
15. นางสาวมัต ติก า ขวัญ ใจ ได้ ร ับ เกีย รติบ ัต รการประกวดแข่ ง ขัน ผลงานวิจ ัย
และนวัต กรรมสื่อการสอนระดับ ประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจาปี การศึกษา
2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
16. นางสาวยุ ว ดี บุ ต รจัน ทร์ ได้ ร ับ เกีย รติบ ัต รการประกวดแข่ ง ขัน ผลงานวิจ ัย
และนวัต กรรมสื่อการสอนระดับ ประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจาปี การศึกษา
2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
17. นางสาวศริน ยา นุ ย ามัง ได้ ร ับ เกีย รติบ ัต รการประกวดแข่ ง ขัน ผลงานวิจ ัย
และนวัต กรรมสื่อการสอนระดับ ประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจาปี การศึกษา
2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
18. นางสาวกรรณิ ก า ปิ งชัย ได้ ร ับ เกีย รติบ ัต รการประกวดแข่ ง ขัน ผลงานวิจ ัย
และนวัต กรรมสื่อการสอนระดับ ประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจาปี การศึกษา
2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
19. นางแรมจัน ทร์ เขื่อ นพัน ธ์ ได้รบั เกีย รติบ ัต รการประกวดแข่งขัน ผลงานวิจ ยั
และนวัต กรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจาปี การศึกษา
2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
20. นางธนั น ท์ ธ รณ์ งามทุ่ ง ได้ ร ับ เกีย รติบ ัต รการประกวดแข่ ง ขัน ผลงานวิจ ัย
และนวัต กรรมสื่อการสอนระดับ ประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจาปี การศึกษา
2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
21. นางสาววัธนีย์ ชัยพันธุ์ ได้รบั เกียรติบ ตั รการประกวดแข่งขันผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจาปี การศึกษา 2559
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จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
22. นางสาวเอกบุตร ไม่หวาดยุทธ ได้รบั เกียรติบตั รการประกวดแข่งขันผลงานวิจยั
และนวัต กรรมสื่อการสอนระดับ ประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจาปี การศึกษา
2559 จากสมาคมวิท ยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
23. นางเพ็ญพรรณ ประดิษฐนิยกูล ได้รบั เกียรติบตั รการประกวดแข่งขันผลงานวิจยั
และนวัต กรรมสื่อการสอนระดับ ประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจาปี การศึกษา
2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
24. นางอมราภรณ์ มณี นั น ท์ ได้ร บั เกีย รติบ ัต รการประกวดแข่ง ขัน ผลงานวิจ ัย
และนวัต กรรมสื่อการสอนระดับ ประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจาปี การศึกษา
2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
25. นายกฤตภาส ภานุ วฒ
ั น์ ชยั ได้รบั เกียรติบ ัต รการประกวดแข่งขัน ผลงานวิจยั
และนวัต กรรมสื่อการสอนระดับ ประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจาปี การศึกษา
2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
26. นางสาวไอยญาลิล จุ ม ปา ได้รบั เกีย รติบ ัต รการประกวดแข่งขัน ผลงานวิจ ยั
และนวัต กรรมสื่อการสอนระดับ ประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจาปี การศึกษา
2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
27. นางสาวจิด าภา เสาร์ห มื่น ได้รบั เกีย รติบ ัต รการประกวดแข่งขัน ผลงานวิจ ยั
และนวัต กรรมสื่อการสอนระดับ ประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ดี ประจาปี การศึกษา
2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
28. นางธิติม า ค าราพิศ ได้ ร ับ เกีย รติบ ัต รการประกวดแข่ ง ขัน ผลงานวิจ ัย และ
นวัตกรรม สื่อการสอนระดับประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ผ่าน ประจาปี การศึกษา
2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
29. นางสาวสันทนา โรจน์พานิชกุล ได้รบั เกียรติบตั รการประกวดแข่งขันผลงานวิจยั
และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ผ่าน ประจาปี การศึกษา
2559 จากสมาคมวิท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละอาชี ว ศึก ษาเอกชนแห่ งประเทศไทยในพระราชู ป ถัม ภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559

27
30. นายวุ ฒิช ยั สรงประภา ได้รบั เกีย รติบ ัต รการประกวดแข่งขัน ผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมสือ่ การสอนระดับประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ผ่าน ประจาปี การศึกษา 2559
จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
31. นางวิไลวรรณ ศุ ภ พรโอภาส ได้รบั เกีย รติบ ัต รการประกวดแข่งขัน ผลงานวิจ ยั
และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ผ่าน ประจาปี การศึกษา
2559 จากสมาคมวิท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละอาชีว ศึก ษาเอกชนแห่ งประเทศไทยในพระราชู ป ถัม ภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
32. นางสาวเพชราภรณ์ ลาเพชร ได้รบั เกียรติบตั รการประกวดแข่งขันผลงานวิจยั
และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ผ่าน ประจาปี การศึกษา
2559 จากสมาคมวิท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละอาชีว ศึก ษาเอกชนแห่ งประเทศไทยในพระราชู ป ถัม ภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
33. นางสาวทัศ นี ย์ คฤหเตชะ ได้รบั เกีย รติบ ัต รการประกวดแข่ง ขัน ผลงานวิจ ัย
และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ผ่าน ประจาปี การศึกษา
2559 จากสมาคมวิท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละอาชีว ศึก ษาเอกชนแห่ งประเทศไทยในพระราชู ป ถัม ภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
34. นางสาวนพรัต น์ อิน ทจัน ทร์ ได้รบั เกีย รติบ ัต รการประกวดแข่งขัน ผลงานวิจ ั ย
และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครัง้ ที่ 9 การประเมินผลงานในระดับ ผ่าน ประจาปี การศึกษา
2559 จากสมาคมวิท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละอาชีว ศึก ษาเอกชนแห่ งประเทศไทยในพระราชู ป ถัม ภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
35. นางสาวมั ต ติ ก า ขวัญ ใจ ได้ ร ับ วุ ฒิ บ ั ต รได้ ผ่ า นการอบรม “โครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” เพือ่ สร้างความเข้มแข็งและขยายองค์ความรู้
ให้แก่
สถานประกอบการเครือข่าย จากสานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา วัน ที่ 23
พฤษภาคม 2559
36. นายวิเชียร ตาเจริญเมือง ได้รบั เกียรติบตั รเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปางพาณิชยการและเทคโนโลยี วันที่
10 กัน ยายน 2559 จากสมาคมวิท ยาลั ย เทคโนโลยีแ ละอาชีว ศึก ษาเอกชนแห่ งประเทศไทย กลุ่ ม
ภาคเหนือ
37.นางสาวเพ็ ญ ศรี ขัด สงคราม ได้ ร ับ เกีย รติบ ัต ร ได้ เข้า ร่ ว มประชุ ม ปฏิบ ัติก าร
โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่ วยกิต ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2559
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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38. นายวิเชียร ตาเจริญเมือง ได้รบั เกียรติบตั ร ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบตั กิ าร โครงการ
พัฒ นาศูนย์บ่ มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการพัฒ นาทักษะ
วิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่ วยกิต ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2559 จาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
39. นางสาวมัตติกา ขวัญใจ ได้รบั เกียรติบตั ร ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบตั กิ าร โครงการ
พัฒ นาศูนย์บ่ มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการพัฒ นาทักษะ
วิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่ วยกิต ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2559 จาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
40. นางอุษ ณี ย์ ไชยคาปั น ได้รบั วุฒิบ ตั รการอบรมหลักสูตรการฝึ กอบรมพนักงาน
เจ้าหน้ าที่ส่งเสริม ความประพฤตินั ก เรีย นและนั ก ศึก ษา ระหว่า งวัน ที่ 12-14 กัน ยายน 2559 จาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
41. นางสาวชมพู นุ ท จเริญ ชมน์ ได้ร ับ วุ ฒิ บ ัต รการอบรมหลัก สู ต รการฝึ ก อบรม
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2559
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
42. นางอุ บ ลรัต น์ บุ ญ เพ็ง ได้ร บั เกีย รติบ ัต ร เข้า อบรมเรื่อ ง การวิจ ัย สิ่ง ประดิษ ฐ์
และนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
43. นางอภิญญา ธรรมปั ญญา ได้รบั เกียรติบตั ร เข้าอบรมเรื่อง การวิจยั สิง่ ประดิษฐ์
และนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
44. นางสาวจงกล สุขุมวิทยา ได้รบั เกียรติบตั ร เข้าอบรมเรื่อง การวิจยั สิง่ ประดิษ ฐ์
และนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
45. นางสาวอมรทิพย์ พึง่ เพียร ได้รบั เกียรติบตั ร เข้า อบรมเรื่อง การวิจยั สิง่ ประดิษฐ์
และนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
46. นางสาวมัต ติกา ขวัญ ใจ ได้รบั เกียรติบ ัต ร เข้าอบรมเรื่อง การวิจยั สิง่ ประดิ ษ ฐ์
และนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
47. นางสาวยุวดี บุ ต รจัน ทร์ ได้รบั เกียรติบ ัต ร เข้าอบรมเรื่อง การวิจยั สิง่ ประดิษ ฐ์
และนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
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48. นางสาวโสภิดา ขัดสงคราม ได้รบั เกียรติบตั ร เข้าอบรมเรื่อง การวิจยั สิง่ ประดิษฐ์
และนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
49. นางสาวจิดาภา เสาร์หมื่น ได้รบั เกียรติบตั ร เข้าอบรมเรื่อง การวิจยั สิง่ ประดิษฐ์
และนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
50. นางสาวเอกบุ ต ร ไม่ ห วาดยุ ท ธ ได้ ร ับ เกีย รติบ ัต ร เข้า อบรมเรื่อ ง การวิจ ัย
สิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
51. นายวทัญญู การกล้า ได้รบั มอบเกียรติบตั ร ได้เป็ นผูค้ วบคุ มทีมการประกวดหนัง
สัน้ เรือ่ ง “เยาวชนไทย อนาคตก้าวไกลในประชาคมอาเซียน วันที่ 19 สิงหาคม 2559 จากสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
52. นายวิเชียร ตาเจริญ เมือง ได้รบั มอบพุทธมามกะบัตร แสดงว่า พุทธมามกะผู้น้ี
เป็ นชาวพุทธผูม้ คี วามศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ ยึดมันในหลั
่
กธรรมคาสอนขององค์พระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ในการปฏิบตั ติ นเป็ นคนดี มีคุณธรรม ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 จากคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธสมาคม – ยุวพุทธิก
สมาคมจังหวัดเชียงใหม่
53. นางสาวเพ็ญศรี ขัดสงคราม ได้รบั มอบพุทธมามกะบัตร แสดงว่า พุทธมามกะผู้น้ี
เป็ นชาวพุทธผูม้ คี วามศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ ยึดมันในหลั
่
กธรรมคาสอนขององค์พระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ในการปฏิบตั ติ นเป็ นคนดี มีคุณธรรม ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 จากคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธสมาคม – ยุวพุทธิก
สมาคมจังหวัดเชียงใหม่
54. นางอุ ษ ณี ย์ ไชยค าปั น ได้รบั มอบพุ ท ธมามกะบัต ร แสดงว่ า พุ ท ธมามกะผู้น้ี
เป็ นชาวพุทธผูม้ คี วามศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ ยึดมันในหลั
่
กธรรมคาสอนขององค์พระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ในการปฏิบตั ติ นเป็ นคนดี มีคุณธรรม ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 จากคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ พุทธสมาคม – ยุวพุทธิก
สมาคมจังหวัดเชียงใหม่
55. นางกนกพร บุญมี ได้รบั มอบพุทธมามกะบัตร แสดงว่า พุทธมามกะผู้น้ีเป็ นชาว
พุทธ ผูม้ คี วามศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ ยึดมันในหลั
่
กธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ในการปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี มีคุณ ธรรม ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 จากคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธสมาคม – ยุว
พุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่
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56. นางรุ่งนภา อินเพลา ได้รบั มอบพุทธมามกะบัตร แสดงว่า พุทธมามกะผูน้ ้ีเป็ นชาว
พุทธผูม้ คี วามศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ ยึดมันในหลั
่
กธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ในการปฏิบตั ติ นเป็ นคนดี มีคุณธรรม ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 จากคณะสงฆ์จงั หวัด
เชียงใหม่
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธสมาคม – ยุวพุทธิก
สมาคมจังหวัดเชียงใหม่
57. นางสาววลัยลักษณ์ เหล็กเทศ ได้รบั มอบพุทธมามกะบัตร แสดงว่า พุทธมามกะผู้
นี้ เป็ นชาวพุทธผูม้ คี วามศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ ยึดมันในหลั
่
กธรรมคาสอนขององค์พระ
สัมมา สัมพุทธเจ้า ในการปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี มีคุณธรรม ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 จาก
คณะสงฆ์จงั หวัดเชียงใหม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธสมาคม –
ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่
58. นางสาวปพัช ญา รัต นโมรา ได้เกียรติบ ัต ร ได้เข้าร่วมประชุมสัม มนาเครือข่าย
ผูบ้ ริหารสัญจร 4 ภูมภิ าค ณ หอประชุมเฉลิมพระเดียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันที่ 24
กรกฎาคม 2559 จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชนสมาคมสภาการศึกษาแห่ ง
ประเทศไทย สมาคมผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชน 4
ภูมภิ าค
59. นายวิเชียร ตาเจริญเมือง ได้รบั เกียรติบตั รได้เป็ นคณะอนุ กรรมการจัดการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา
2559 และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอ
ดุลยเดช ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
60. นางน้ าหวาน จันทร์วเิ ศษ ได้รบั เกียรติบตั รได้เป็ นคณะอนุ กรรมการจัดการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา
2559 และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอ
ดุลยเดช ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิ ตถ์ จาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
61. นางธิตมิ า คาราพิศ ได้รบั เกียรติบตั รได้เป็ นคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559
และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ระหว่างวัน ที่ 12-13 มกราคม 2560 ณ วิท ยาลัยเทคโนโลยีอุต รดิต ถ์ จังหวัด อุต รดิต ถ์ จากสมาคม
วิท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละอาชีว ศึก ษาเอกชนแห่ ง ประเทศไทยในพระราชู ป ถัม ภ์ สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
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62. นายวณั ฐพล ตุ่ นแก้ว ได้รบั เกียรติ บ ัต รได้เป็ นคณะอนุ กรรมการจัดการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา
2559 และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอ
ดุลยเดช ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
63. นางสาวสันทนา โรจน์ พานิชกุล ได้รบั เกียรติบตั รเป็ นผู้ประสานงานการประดิษฐ์
โบว์ดาไว้อาลัย และการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน ตามโครงการเพิม่ ทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลช้างเผือก ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
2.3.4 รางวัลและผลงานของผูเ้ รียน (ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับของสังคมในรอบปี การศึกษา)
1. นางสาวสุภทั ชลีพร ทานัง ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการโปรแกรม
ประมวลผลคา 2013 ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
2. นายฉั ต รมงคล เป็ งกาศ ได้รบั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญเงิน วิช าการโปรแกรม
ประมวลผลคา 2013 ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ใจทอง ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการนาเสนอ
ข้อ มูล ด้ว ยโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 ระดับ ปวช. การแข่ง ขัน ทัก ษะวิช าชีพ นั ก เรีย น
นัก ศึก ษา สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี ก ารศึก ษา 2559 ณ
วิท ยาลัย เทคโนโลยี อุ ต รดิ ต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
4. นางสาวอรพรรณ พรหมเสน ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการนาเสนอ
ข้อ มูล ด้ว ยโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 ระดับ ปวช. การแข่ง ขัน ทัก ษะวิช าชีพ นั ก เรีย น
นัก ศึก ษา สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี ก ารศึก ษา 2559 ณ
วิท ยาลัย เทคโนโลยี อุ ต รดิ ต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
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กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
5. นางสาวสายน้ าผึ้ง ยานิวงค์ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการสร้างเว็บ
เพจ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
6. นางสาวนันทวัน สิงขรมุรธา ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการสร้างเว็บ
เพจ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
7. นายธีรวุฒิ ศศิเดโช ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิ ก
ระดับ ปวช. การแข่ ง ขัน ทัก ษะวิช าชีพ นั ก เรีย น นั ก ศึก ษา สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
8. นายธนบูรณ์ บุญตันดี ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาโปรแกรมประมวลผล
คา 2013 ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี ก ารศึก ษา 2559 ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จังหวัด อุ ต รดิต ถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
9. นางสาวพรธิรา ขุนโต ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาโปรแกรมประมวลผล
คา 2013 ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี ก ารศึก ษา 2559 ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จังหวัด อุ ต รดิต ถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
10. นายศิรพิ งศ์ วงศ์ซ่ือ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการนาเสนอข้อมูล
ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา
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สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจ าปี ก ารศึก ษา 2559 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
11. นางสาววิชติ า ผินนอก ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการนาเสนอข้อมูล
ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา
สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจ าปี ก ารศึก ษา 2559 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
12. นางสาวนรีพฒ
ั น์ ธนาศิรวิ รนนท์ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการขาย
สินค้าออนไลน์ ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิ ทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
13. นางสาวเกลวลิน ศรีดวงแก้ว ได้รบั รางวัลเกียรติบ ัต รเหรียญทอง วิชาการขาย
สินค้าออนไลน์ ระดับ ปวส. การแข่งขันทัก ษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
14. นายณัฐพงศ์ พลหาญ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทองแดง วิชาการขายสินค้า
ออนไลน์ ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี ก ารศึก ษา 2559 ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จังหวัด อุ ต รดิต ถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
15. นายอรรถพล จันทร์แก้วมูล ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทองแดง วิชาการขาย
สินค้าออนไลน์ ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560

34
16. นางสาวลักษณารีย์ มีลาภ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการใช้โปรแกรม
กราฟิ ก ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี ก ารศึก ษา 2559 ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จังหวัด อุ ต รดิต ถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
17. นายวราพงศ์ ภั ก ดี ได้ ร ับ รางวัล เกี ย รติ บ ั ต รเหรีย ญทอง วิช าพิ ม พ์ ดี ด ไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
18. นายอภินันท์ ปั ญญาโสภา ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาพิมพ์ดดี ไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
19. นางสาวจิราภา มโนชัย ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทองแดง วิชาพิมพ์ดดี ไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
20. นายธรรมสรณ์ แซ่หวัง่ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาพิมพ์ดดี อังกฤษ
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
21. นางสาวณิ ช า ขจรขจายกิต ติ ได้รบั รางวัลเกียรติบ ัต รเหรียญเงิน วิช าพิม พ์ดีด
อังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชน
ในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึ กษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
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เทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
22. นางสาวสโรชา สิงห์ค า ได้รบั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทองแดง วิช าพิม พ์ดีด
อังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชน
ในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
23. นายเกียรติบุรุษ โรจนโสภณ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาพิมพ์ดดี ไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกั บ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
24. นายอนุ พ งค์ โอฮก ได้ ร ับ รางวัล เกี ย รติ บ ั ต รเหรีย ญทอง วิช าพิ ม พ์ ดี ด ไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
25. นางสาวอชิรญา แสนคา ได้รบั รางวัลเกียรติบ ตั รเหรียญทอง วิชาพิมพ์ดีดไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นั กศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
26. นายกฤตธนกร หลวงสิงห์ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาพิมพ์ดดี อังกฤษ
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
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27. นายอภิสทิ ธิ ์ ขันปั ญญา ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาพิมพ์ดดี อังกฤษ
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
28. นายนพรัตน์ ยาวิชยั ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทองแดง วิชาพิมพ์ดดี อังกฤษ
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึก ษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
29. นางสาวเอือ้ อารี วิชยั ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาวิชาการบัญชี ระดับ
ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้
ที่ 30 ประจ าปี ก ารศึก ษา 2559 ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิต ถ์ จากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ
วันที่ 13 มกราคม 2560
30. นายพัชรพล กาญจนะ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาวิชาการบัญชี ระดับ
ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้
ที่ 30 ประจ าปี ก ารศึก ษา 2559 ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิต ถ์ จากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ
วันที่ 13 มกราคม 2560
31. นางสาวณัฐณิชา อริยะจ้อน ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาวิชาการบัญชี
ระดับ ปวช. การแข่ ง ขัน ทัก ษะวิช าชีพ นั ก เรีย น นั ก ศึก ษา สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
32 นายเอกรัตน์ อินก้อน ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการใช้คอมพิวเตอร์
ในงานบัญ ชี ระดับ ปวช. การแข่งขันทัก ษะวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา สถานศึก ษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
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จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
33. นางสาวณั ฏ ฐณิ ช า ดอกอุ ท า ได้ร บั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทอง วิช าการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
34. นางสาวปาวิกา สมนุ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาวิชาการบัญชี ระดับ
ปวส. (ปวช.) การแข่ง ขัน ทัก ษะวิช าชีพ นั ก เรีย น นั ก ศึก ษา สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
35. นางสาวปรียานุ ช ชมภูคา ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาวิชาการบัญชี
ระดับ ปวส. (ปวช.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ จาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
36. นางสาวอารยา ชุ่มใจ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาวิชาการบัญชี ระดับ
ปวส. (ปวช.) การแข่ง ขัน ทัก ษะวิช าชีพ นั ก เรีย น นั ก ศึก ษา สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
37. นายวีรพงษ์ สุข่า ได้รบั รางวัลเกียรติบ ตั รเหรียญทอง วิชาวิชาการบัญ ชี ระดับ
ปวส. (ม.6) การแข่ ง ขัน ทัก ษะวิช าชี พ นั ก เรีย น นั ก ศึก ษา สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
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38. นางสาวศิรลิ กั ษณ์ เมืองแก้ว ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาวิชาการบัญชี
ระดับ ปวส. (ม.6) การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี ก ารศึก ษา 2559 ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จังหวัด อุ ต รดิต ถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
39. นางสาวพรรณธิษา มาเรียงกา ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาการบัญชี
ระดับ ปวส. (ม.6) การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์จาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
40. นายนพรัตน์ จาปาโชค ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาโปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. (ปวช.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นั กศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
41. นางสาวดวงใจ อุ่นจาย ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาโปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. (ปวช.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
42. นางสาวคณิศร ธนากิตติวรา ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาเทคนิคเสนอ
ขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
43. นางสาวแสงช่วย อ้ายทุน ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาเทคนิคเสนอขาย
สินค้าและบริการ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึ กษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
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และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
44. นายสุทธิพงศ์ อาพันธ์ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาเทคนิคเสนอขาย
สินค้าและบริการ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
45. นางสาวเพชรา แสนจ้าง ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาเทคนิคเสนอขาย
สินค้าและบริการ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
46. นางสาวกัญญารัตน์ คุณวัน ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาเทคนิคเสนอ
ขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
47. นายณัฐวัฒน์ จันทร์ตา ได้รบั รางวัลเกีย รติบตั รเหรียญเงิน วิชาเทคนิคเสนอขาย
สินค้าและบริการ ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
48. นางสาวนภัสวรรณ ห้าวหาญ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาเทคนิคเสนอ
ขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
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49. นายจักรภพ ปิ นสม ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาเทคนิคเสนอขายสินค้า
และบริก าร ระดับ ปวส. การแข่งขัน ทัก ษะวิช าชีพ นัก เรีย น นัก ศึก ษา สถานศึก ษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
50. นางสาวพิม พ์ พิศ า เทีย นเย็น ได้ ร บั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทองแดง วิช า
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละอาชีว ศึก ษาเอกชนแห่ ง ประเทศไทยในพระราชู ป ถัม ภ์ สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
51. น างสาวศิ ริ ภ า พิ ม สาร ได้ ร ั บ รางวั ล เกี ย รติ บ ั ต รเหรี ย ญ ท องแดง วิ ช า
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
52. นางสาวเบญ จมาพร ตุ ง คบุ รี ได้ ร ับ รางวั ล เกี ย รติ บ ั ต รเหรี ย ญ ทอง วิ ช า
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
53. นางสาวฟ ารี ด า เลาตาแคน ได้ ร ั บ รางวั ล เกี ย รติ บ ั ต รเหรี ย ญ เงิ น วิ ช า
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
54. นายวรเชษฐ์ เดชคุณ มาก ได้รบ
ั รางวัลเกียรติบ ตั รเหรียญเงิน วิชาการประกวด
มารยาทและการสมาคม ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัด
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อุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
55. นางสาววาสนา สุจริตธรรม ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาการประกวด
มารยาทและการสมาคม ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
56. นางสาวเพ็ญพิชชา ทาชมภู ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาการประกวด
มารยาทและการสมาคม ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
57. นางสาวธนัญญา หมดศรีมา ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาการประกวด
มารยาทและการสมาคม ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
58. นางสาวเกตน์ นิภา แซ่ยงั ้ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน วิชาการประกวด
มารยาทและการสมาคม ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
49. นางสาวโชติกา ทิพยะมณฑล ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการประกวด
มารยาทและการสมาคม ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
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60. นางสาววิล าสินี ดีสิงห์ ได้รบั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทอง วิช าการประกวด
มารยาทและการสมาคม ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
61. นายฐิตวิ ชั ร์ หมีคณะ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง วิชาการประกวดมารยาท
และการสมาคม ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
62. นางสาวเบญจมาภรณ์ กีบ เมือง ได้รบั รางวัลเกียรติบ ั ต รเหรียญทอง วิช าการ
ประกวดมารยาทและการสมาคม ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
63. นางสาวรัต นา ค าเปี ย ง ได้รบั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทอง วิช าการประกวด
มารยาทและการสมาคม ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
64. นางสาวจิร าภา มโนชัย ได้ ร ับ รางวัล เกี ย รติ บ ัต รเหรีย ญทองแดง ประเภท
นวัต กรรม/สิ่งประดิษ ฐ์ ระดับ ปวช. สิ่งประดิษ ฐ์ด้านผลิต ภัณ ฑ์ส าเร็จรู ป การแข่งขัน ทักษะวิช าชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559
ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
65. นางสาวโยธกา อิน ต๊ ะเสน ได้รบั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทองแดง ประเภท
นวัต กรรม/สิ่งประดิษ ฐ์ ระดับ ปวช. สิ่งประดิษ ฐ์ด้านผลิต ภัณ ฑ์ส าเร็จรูป การแข่งขัน ทักษะวิช าชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559
ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
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กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
66. นางสาวชัช วลี วงศ์ เมือ ง ได้ ร ับ รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทองแดง ประเภท
นวัต กรรม/สิ่งประดิษ ฐ์ ระดับ ปวช. สิ่งประดิษ ฐ์ด้านผลิต ภัณ ฑ์ส าเร็จรูป การแข่งขัน ทักษะวิช าชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559
ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
67. นางสาวกัน ต์ สินี กองแก้ว ได้ร บั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทองแดง ประเภท
นวัต กรรม/สิ่งประดิษ ฐ์ ระดับ ปวช. สิ่งประดิษ ฐ์ด้านผลิต ภัณ ฑ์ส าเร็จรูป การแข่งขัน ทักษะวิช าชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559
ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
68. นางสาวสุ ว ดี เที่ย งธรรม ได้ ร ับ รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทองแดง ประเภท
นวัต กรรม/สิ่งประดิษ ฐ์ ระดับ ปวช. สิ่งประดิษ ฐ์ด้านผลิต ภัณ ฑ์ส าเร็จรูป การแข่งขัน ทักษะวิช าชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559
ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
69. นางสาวธัญ ชนก ก๋ า ซ้ อ น ได้ร ับ รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทองแดง ประเภท
นวัต กรรม/สิ่งประดิษ ฐ์ ระดับ ปวช. สิ่งประดิษ ฐ์ด้านผลิต ภัณ ฑ์ส าเร็จรูป การแข่งขัน ทักษะวิช าชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559
ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
70. นางสาวมนั ญ ชญา บุ ญ ปั ๋น ได้ ร ับ รางวัล เกี ย รติ บ ั ต รเหรีย ญทอง ประเภท
นวัตกรรม/สิง่ ประดิษฐ์ ระดับ ปวช. สิง่ ประดิษฐ์ดา้ นผลิตภัณฑ์อาหาร การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน
นัก ศึก ษา สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี ก ารศึก ษา 2559 ณ
วิท ยาลัย เทคโนโลยี อุ ต รดิ ต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
71 นางสาวกัลยกร บุญเรือง ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง ประเภท นวัตกรรม/
สิง่ ประดิษฐ์ ระดับ ปวช. สิง่ ประดิษฐ์ดา้ นผลิตภัณฑ์อาหาร การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา
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สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจ าปี ก ารศึก ษา 2559 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
72. นางสาวสุภทั ชลีพร ทานัง ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน ประเภท นวัตกรรม/
สิ่งประดิษ ฐ์ ระดับ ปวช. สิ่งประดิษ ฐ์ด้านนวัต กรรมซอฟต์ แ วร์ การแข่งขัน ทัก ษะวิช าชีพ นั ก เรีย น
นัก ศึก ษา สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี ก ารศึก ษา 2559 ณ
วิท ยาลัย เทคโนโลยี อุ ต รดิ ต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ จากส านั ก งานคณะ กรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
73. นายศรัญญู บุตรดวงติบ๊ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน ประเภท นวั ตกรรม/
สิ่งประดิษ ฐ์ ระดับ ปวช. สิ่งประดิษ ฐ์ด้านนวัต กรรมซอฟต์ แ วร์ การแข่งขัน ทัก ษะวิช าชีพ นั ก เรีย น
นัก ศึก ษา สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี ก ารศึก ษา 2559 ณ
วิท ยาลัย เทคโนโลยี อุ ต รดิ ต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
74. นางสาวอรพรรณ พรหมเสน ได้ ร ับ รางวัล เกี ย รติบ ัต รเหรีย ญเงิน ประเภท
นวัตกรรม/สิง่ ประดิษ ฐ์ ระดับ ปวช. สิง่ ประดิษ ฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559
ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
75. นางสาวสายน้ าผึ้ง ยานิ วงค์ ได้รบั รางวัลเกีย รติบ ัต รเหรียญทองแดง ประเภท
นวัตกรรม/สิง่ ประดิษ ฐ์ ระดับ ปวช. สิง่ ประดิษ ฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559
ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
76. นางสาวณั ฐ ฒนั น ท์ ลิน ค า ได้ร บั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทองแดง ประเภท
นวัตกรรม/สิง่ ประดิษ ฐ์ ระดับ ปวช. สิง่ ประดิษ ฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559
ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการ อาชีว ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
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77. นางสาวกนกกร กัน ทะวัง ได้ร บั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทองแดง ประเภท
นวัตกรรม/สิ่งประดิษ ฐ์ ระดับ ปวช. สิง่ ประดิษ ฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559
ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
78. นางสาวธัญ ญลักษณ์ ใจทอง ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทองแดง ประเภท
นวัตกรรม/สิง่ ประดิษ ฐ์ ระดับ ปวช. สิง่ ประดิษ ฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559
ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
79. นางสาวนิ ริพ ร สุ ว รรณ์ ได้ ร ับ รางวัล เกี ย รติ บ ั ต รเหรีย ญทองแดง ประเภท
นวัตกรรม/สิง่ ประดิษ ฐ์ ระดับ ปวช. สิง่ ประดิษ ฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559
ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จัง หวั ด อุ ต รดิต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
80. นางสาวธนั ช ญา เจริญ ดี ได้ ร ับ รางวัล เกีย รติ บ ัต รเหรีย ญทองแดง ประเภท
นวัต กรรม/สิ่งประดิษ ฐ์ ระดับ ปวส. สิ่งประดิษ ฐ์ด้านการประกอบอาชีพ การแข่งขัน ทัก ษะวิช าชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559
ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิต ถ์ จากส านั ก งาน คณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
81. นางสาวเสาวลักษณ์ เทีย่ งธรรม ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทองแดง ประเภท
นวัต กรรม/สิ่งประดิษ ฐ์ ระดับ ปวส. สิ่งประดิษ ฐ์ด้านการประกอบอาชีพ การแข่งขัน ทัก ษะวิช าชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559
ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
82. นางสาวจุลฎา ภานุ สรณ์ องั กูร ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทองแดง ประเภท
นวัต กรรม/สิ่งประดิษ ฐ์ ระดับ ปวส. สิ่งประดิษ ฐ์ด้านการประกอบอาชีพ การแข่งขัน ทัก ษะวิช าชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559
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ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
83. นางสาวปรีย านุ ช ชมภู ค า ได้รบั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทองแดง ประเภท
นวัตกรรม/สิง่ ประดิษฐ์ ระดับ ปวส.สิง่ ประดิษฐ์ดา้ นการประกอบอาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน
นัก ศึก ษา สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี ก ารศึก ษา 2559 ณ
วิท ยาลัย เทคโนโลยี อุ ต รดิ ต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
84. นางสาวอารีย์วรรณ อุปขาว ได้รบั รางวัลเกียรติบ ตั รเหรียญทองแดง ประเภท
นวัต กรรม/สิ่งประดิษ ฐ์ ระดับ ปวส. สิ่งประดิษ ฐ์ด้านผลิต ภัณ ฑ์ส าเร็จรูป การแข่งขัน ทัก ษะวิช าชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559
ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
85. นางสาวรุ้ง ตะวัน อภิ ช ัย ได้ ร ับ รางวัล เกีย รติ บ ัต รเหรีย ญทองแดง ประเภท
นวัต กรรม/สิ่งประดิษ ฐ์ ระดับ ปวส. สิ่งประดิษ ฐ์ด้านผลิต ภัณ ฑ์ส าเร็จรูป การแข่งขัน ทัก ษะวิช าชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559
ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
86. นางสาวรัตนา พุทธา ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง ประเภท นวัตกรรม/
สิง่ ประดิษฐ์ ระดับ ปวส. สิง่ ประดิษฐ์ดา้ นผลิตภัณฑ์อาหาร การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา
สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจ าปี ก ารศึก ษา 2559 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษากระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
87. นายบุญญฤทธิ ์ กิตกิ าศ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง ประเภท นวัตกรรม/
สิง่ ประดิษฐ์ ระดับ ปวส. สิง่ ประดิษฐ์ดา้ นผลิตภัณฑ์อาหาร การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา
สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจ าปี ก ารศึก ษา 2559 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
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88. นางสาวกัล ย์สุ ด า ทาเมือ งแก้ว ได้รบั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทอง ประเภท
นวัตกรรม/สิง่ ประดิษฐ์ ระดับ ปวส. สิง่ ประดิษฐ์ดา้ นผลิตภัณฑ์อาหาร การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน
นัก ศึก ษา สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี ก ารศึก ษา 2559 ณ
วิท ยาลัย เทคโนโลยี อุ ต รดิ ต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
89. นางสาวกิตติยา ไชยนา ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง ประเภท นวัตกรรม/
สิง่ ประดิษฐ์ ระดับ ปวส. สิง่ ประดิษฐ์ดา้ นผลิตภัณฑ์อาหาร การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา
สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจ าปี ก ารศึก ษา 2559 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
90. นางสาวเบญจพร ใจเหล็ ก ได้ ร ับ รางวัล เกี ย รติ บ ั ต รเหรีย ญทอง ประเภท
นวัต กรรม/สิ่งประดิษ ฐ์ ระดับ ปวส. สิ่ง ประดิษ ฐ์ด้า นหัต ถศิล ป์ การแข่งขัน ทัก ษะวิช าชีพ นั ก เรีย น
นัก ศึก ษา สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี ก ารศึก ษา 2559 ณ
วิท ยาลัย เทคโนโลยี อุ ต รดิ ต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
91. นางสาวพัช ราพร จัน ทร์ติย ะ ได้ ร ับ รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญทอง ประเภท
นวัต กรรม/สิ่งประดิษ ฐ์ ระดับ ปวส. สิ่ง ประดิษ ฐ์ด้า นหัต ถศิล ป์ การแข่งขัน ทัก ษะวิช าชีพ นั ก เรีย น
นัก ศึก ษา สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี ก ารศึก ษา 2559 ณ
วิท ยาลัย เทคโนโลยี อุ ต รดิ ต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
92. นางสาวเกวรินทร์ วิไลบัณฑิตกูล ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง ประเภท
นวัต กรรม/สิ่งประดิษ ฐ์ ระดับ ปวส. สิ่ง ประดิษ ฐ์ด้า นหัต ถศิล ป์ การแข่งขัน ทัก ษะวิช าชีพ นั ก เรีย น
นัก ศึก ษา สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี ก ารศึก ษา 2559 ณ
วิท ยาลัย เทคโนโลยี อุ ต รดิ ต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
93. นายพีระพล วิรยิ วรา ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง ประเภท นวัตกรรม/
สิ่ง ประดิษ ฐ์ ระดับ ปวส. สิ่ง ประดิษ ฐ์ด้า นหัต ถศิล ป์ การแข่ง ขัน ทัก ษะวิช าชีพ นั ก เรีย น นั ก ศึก ษา
สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจ าปี ก ารศึก ษา 2559 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
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ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
94. นางสาวปรียาภรณ์ บูรพา ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน ประเภท นวัตกรรม/
สิ่ง ประดิษ ฐ์ ระดับ ปวส. สิ่ง ประดิษ ฐ์ด้า นหัต ถศิล ป์ การแข่ง ขัน ทัก ษะวิช าชีพ นั ก เรีย น นั ก ศึก ษา
สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจ าปี ก ารศึก ษา 2559 ณ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
95. นางสาวจุ ฑ ามาศ หลวงอิน ตา ได้ ร บั รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญเงิน ประเภท
นวัต กรรม/สิ่งประดิษ ฐ์ ระดับ ปวส. สิ่ง ประดิษ ฐ์ด้า นหัต ถศิล ป์ การแข่งขัน ทัก ษะวิช าชีพ นั ก เรีย น
นัก ศึก ษา สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี ก ารศึก ษา 2559 ณ
วิท ยาลัย เทคโนโลยี อุ ต รดิ ต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
96. นางสาวปั ณฑิตา บุญหล่อ ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน ประเภท นวัตกรรม/
สิ่งประดิษ ฐ์ ระดับ ปวส. สิ่งประดิษ ฐ์ด้านนวัต กรรมซอฟต์แ วร์ การแข่งขัน ทัก ษะวิช าชี พ นั ก เรีย น
นัก ศึก ษา สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีว ศึก ษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี ก ารศึก ษา 2559 ณ
วิท ยาลัย เทคโนโลยี อุ ต รดิ ต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
97. นางสาวณั ฏ ฐณิ ช า ไชยกัน ทา ได้ร ับ รางวัล เกีย รติบ ัต รเหรีย ญเงิน ประเภท
นวัตกรรม/สิง่ ประดิษ ฐ์ ระดับ ปวส. สิง่ ประดิษ ฐ์ด้ านนวัต กรรมซอฟต์แวร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ ที่ 30 ประจาปี การศึกษา 2559
ณ วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต รดิต ถ์ จัง หวัด อุ ต รดิต ถ์ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
98. นางสาวกรพิน แจ่มวงค์ ได้รบั ประกาศเกียรติคุณ ประกอบคุณงามความดี โดย
ขณะเกิดอุบตั เิ หตุรถยนต์เฉี่ยวชนกัน ทาให้กดี ขวางการจราจร ได้ร่วมกั นช่วยอานวยความสะดวกด้าน
การจราจร ทาให้การสัญจรไม่ตดิ ขัด จนกระทังเจ้
่ าหน้าทีต่ ารวจเดินทางถึงทีเ่ กิดเหตุ เห็นได้ว่าในการ
ทาความดีดงั กล่าว เป็ นการแสดงออกถึงความมีน้ าใจ ถือเป็ นแบบอย่างที่ดใี ห้กบั เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทัวไป
่ สมควรแก่การ ยกย่อง สรรเสริญ ขอให้รกั ษาคุณความดีน้ีไว้เพื่อเป็ นเกียนติประวัติ
สืบไป จากตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
99. นางสาววันทนีย์ สุมานะ ได้รบั ประกาศเกียรติคุณ ประกอบคุณงามความดี โดย
ขณะเกิดอุบตั เิ หตุรถยนต์เฉี่ยวชนกัน ทาให้กดี ขวางการจราจร ได้ร่วมกันช่วยอานวยความสะดวกด้าน
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การจราจร ทาให้การสัญจรไม่ตดิ ขัด จนกระทังเจ้
่ าหน้าทีต่ ารวจเดินทางถึงทีเ่ กิดเหตุ เห็นได้ว่าในการ
ทาความดีดงั กล่าว เป็ น การแสดงออกถึงความมีน้ าใจ ถือเป็ น แบบอย่างที่ดีให้กบั เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทัวไป
่ สมควรแก่การ ยกย่อง สรรเสริญ ขอให้รกั ษาคุณความดีน้ีไว้เพื่อเป็ นเกียนติประวัติ
สืบไป จากตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
100. นางสาววริศรา โพธายะ ได้รบั ประกาศเกียรติคุณ ประกอบคุณงามความดี โดย
ขณะเกิดอุบตั เิ หตุรถยนต์เฉี่ยวชนกัน ทาให้กดี ขวางการจราจร ได้ร่วมกันช่วยอานวยความสะดวกด้าน
การจราจร ทาให้การสัญจรไม่ตดิ ขัด จนกระทังเจ้
่ าหน้าทีต่ ารวจเดินทางถึงทีเ่ กิดเหตุ เห็นได้ว่าในการ
ทาความดีดงั กล่าว เป็ น การแสดงออกถึงความมีน้ าใจ ถือเป็ น แบบอย่างที่ดีให้กบั เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทัวไป
่ สมควรแก่การ ยกย่อง สรรเสริญ ขอให้รกั ษาคุณความดีน้ีไว้เพื่อเป็ นเกียนติประวัติ
สืบไป จากตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
101. นายธรรมสรณ์ แซ่หวัง่ ได้เกียรติบตั รเป็ นเยาวชนดีเด่น ในโอกาส วันเยาวชน
แห่งชาติ ประจาปี พุทธศักราช 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน 2559 จากสมาคมโรงเรียนเอกชน
จังหวัดเชียงใหม่ The Association of Private Schools in Chiangmai
102. นายธนบูรณ์ บุญ ตันดี ได้เกียรติบตั รเป็ นเยาวชนดีเด่น ในโอกาส วันเยาวชน
แห่งชาติ ประจาปี พุทธศักราช 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน 2559 จากสมาคมโรงเรียนเอกชน
จังหวัดเชียงใหม่ The Association of Private Schools in Chiangmai
103. นางสาวณัฐสุดา ปิ นตาปวง ได้เกียรติบตั ร เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขัน
ตอบปั ญหาทางการเงินและการธนาคาร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะบัญชี การเงินและการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
104. นางสาวณัฏฐณิชา ดอกอุทา ได้เกียรติบตั ร เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขัน
ตอบปั ญหาทางการเงินและการธนาคาร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะบัญชี การเงินและการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
105.นายเอกรัตน์ อินก้อน ได้เกียรติบ ัตร เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันตอบ
ปั ญ หาทางการเงิน และการธนาคาร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งคณะบัญ ชี การเงิน และการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
106. นางสาวอุบลวรรณ กันทะยศ ได้เกียรติบตั ร เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขัน
ตอบปั ญหาทางการเงินและการธนาคาร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะบัญชี การเงินและการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
107.นายพัชรพล กาญจนะ ได้เกียรติบตั ร เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันตอบ
ปั ญ หาทางการเงิน และการธนาคาร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งคณะบัญ ชี การเงิน และการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
108. นางสาวรัชนีกร ลอยเทีย่ ง ได้เกียรติบตั ร เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันตอบ
ปั ญ หาทางการเงิน และการธนาคาร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งคณะบัญ ชี การเงิน และการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
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109. นางสาวขนิษฐา โพชะลา ได้เกียรติบตั ร เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันตอบ
ปั ญ หาทางการเงิน และการธนาคาร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งคณะบัญ ชี การเงิน และการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
110. นางสาวณัชชา โปษยานนท์ ได้เกียรติบตั ร เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขัน
ตอบปั ญหาทางการเงินและการธนาคาร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะบัญชี การเงินและการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
111. นางสาวเอื้ออารี วิชยั ได้เกียรติบตั ร เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันตอบ
ปั ญ หาทางการเงิน และการธนาคาร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งคณะบัญ ชี การเงิน และการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
112. นายวีรพงษ์ สุขา่ ได้เกียรติบตั รเข้าร่วมแข่งขันโครงการแข่งขันตอบปั ญหาทาง
บัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
113. นางสาวปภัสราภรณ์ มีจนั ทึก ได้เกียรติบตั รเข้าร่วมแข่งขันโครงการแข่งขันตอบ
ปั ญหาทางบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
2559
114. นางสาวศิรลิ กั ษณ์ เมืองแก้ว ได้เกียรติบตั รเข้าร่วมแข่งขันโครงการแข่งขันตอบ
ปั ญหาทางบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
2559
115. นางสาวอารยา ชุ่มใจ ได้เกียรติบตั รเข้าร่วมแข่งขันโครงการแข่งขันตอบปั ญหา
ทางบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
116. นางสาวรามนรี ไชยยา ได้เกียรติบตั รเข้าร่วมแข่งขันโครงการแข่งขันตอบปั ญหา
ทางบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
117. นางสาวปรียานุ ช ชมภูคา ได้เกียรติบตั รเข้าร่วมแข่งขันโครงการแข่งขันตอบ
ปั ญหาทางบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
2559
118. นายนพรัตน์ จาปาโชค ได้เกียรติบตั รเข้าร่วมแข่งขันโครงการแข่งขันตอบปั ญหา
ทางบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
119. นางสาวดวงใจ อุ่นจาย ได้เกียรติบตั รเข้าร่วมแข่งขันโครงการแข่งขันตอบปั ญหา
ทางบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
120. นางสาวปาวิกา สมนุ ได้เกียรติบตั รเข้าร่วมแข่งขันโครงการแข่งขันตอบปั ญหา
ทางบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
121. นางสาวอริสรา เรือนงาม ได้เกียรติบ ตั รได้รบั รางวั ลที่ 2 การประกวดหนังสัน้
เรื่อง “เยาวชนไทย อนาคตก้าวไกลในประชาคมอาเซียน” โครงการส่งเสริม การเรียนรู้ เปิ ด ประตูสู่
อาเซียน ให้ไว้ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 จากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่
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122. นางสาวจินตนา หินปรีชา ได้เกียรติบตั รได้รบั รางวัลที่ 2 การประกวดหนังสัน้
เรื่อง “เยาวชนไทย อนาคตก้าวไกลในประชาคมอาเซียน” โครงการส่งเสริม การเรียนรู้ เปิ ด ประตูสู่
อาเซียน ให้ไว้ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 จากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่
123. นายญาณกร แก้ว พงค์ธิ ได้เกีย รติบ ัต รได้รบั รางวัล ที่ 2 การ
ประกวดหนังสัน้
เรื่อง “เยาวชนไทย อนาคตก้าวไกลในประชาคมอาเซียน” โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ เปิ ดประตูส่อู าเซียน ให้ไว้ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 จากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏเชียงใหม่
124. นางสาวมอญหญิง คาปั น ได้เกียรติบตั ร เข้าร่วมการ
แข่งขันตอบปั ญ หาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่ ห์ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่
พร้อ มทุ น การศึก ษา เนื่ อ งในงานส่งเสริม จริย ธรรมสัป ดาห์ว นั อาสาฬหบู ช า ณ พุ ท ธสถาน จังหวัด
เชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2559
125. นายทวีช ัย วิภ าพนา ได้เกีย รติบ ัต ร เข้า ร่ว มการแข่ง ขัน ตอบปั ญ หาธรรมะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทุนการศึกษา เนื่องในงาน
ส่งเสริมจริยธรรมสัปดาห์วนั อาสาฬหบูชา ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม
2559
126. นางสาวพิมพ์พศิ า เทียนเย็น ได้เกียรติบตั ร เข้าร่วมการแข่งขันตอบปั ญหาธรรมะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่หศ์ ูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทุนการศึกษา เนื่องในงาน
ส่งเสริมจริยธรรมสัปดาห์วนั อาสาฬหบูชา ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม
2559
127. นายชยนนท์ ศรีสุวรรณ ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวดวาดภาพ
ระดับปวส./อุดมศึกษาวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70
ปี
ทรงครองราชย์) ประจาปี 2559 จากศูนย์อานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2559
128. นายณั ฐ พล ประทุ ม มัง ได้ร บั รางวัล ชมเชย ประกวดวาดภาพ ระดับ ปวส./
อุดมศึกษาวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรง
ครองราชย์) ประจาปี 2559 จากศูนย์อานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ให้ไว้
ณ วันที่
26 มิถุนายน 2559
129. นายชยนนท์ ศรีสุวรรณ ได้รบั รางวัลชมเชย การแข่งขันสร้างการ์ตูนอนิเมชัน่
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระ
เกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์) ประจาปี 2559 จากศูนย์อานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2559
130. นายศิรพิ งศ์ วงศ์ซ่อื ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันสร้างการ์ตูน
แอนนิ เมชัน่ ระดับ อุด มศึกษา/ปวส. วัน ต่ อต้านยาเสพติดโลก (ประชารัฐ ร่วมใจปลอดภัย ยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์) ประจาปี 2559 จากศูนย์อานวยการป้ องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2559
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131. นางสาววิชติ า ผินนอก ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันสร้างการ์ตูน
แอนนิ เมชัน่ ระดับ อุด มศึกษา/ปวส. วัน ต่ อต้านยาเสพติดโลก (ประชารัฐ ร่วมใจปลอดภัย ยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์) ประจาปี 2559 จากศูนย์อานวยการป้ องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2559
132. นางสาวเกลวลิน ศรีดวงแก้ว ได้รบั รางวัลชมเชย การแข่งขันสร้างการ์ตูน แอนนิ
เมชัน่ ระดับอุดมศึกษา/ปวส. วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระ
เกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์) ประจาปี 2559 จากศูนย์อานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2559
133. นายธนะพล กล้าหาญ ได้รบั รางวัลชมเชย การแข่งขันสร้างการ์ตูน แอนนิเมชัน่
ระดับอุดมศึกษา/ปวส. วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ
70 ปี ทรงครองราชย์) ประจาปี 2559 จากศูนย์อานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2559
134. นางสาวอัจฉราพร โมสี ได้รบั เกียรติบตั รเป็ นผูป้ ระสานงานการประดิษฐ์โบว์ดา
ไว้อ าลัย และการประดิษ ฐ์เหรีย ญโปรยทาน ตามโครงการเพิ่ม ทัก ษะอาชีพ ให้แ ก่ เด็ก และเยาวชน
เทศบาลตาบลช้างเผือก ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
135. นายอดิศร แย้มเจริญ ได้รบั เกียรติบตั รเป็ นผูป้ ระสานงานการประดิษฐ์โบว์ดาไว้
อาลัย และการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน เทศบาล
ตาบลช้างเผือก ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
136. นางสาวณัฐพร ตุ้ยแก้ว ได้รบั เกียรติบตั รเป็ นผูป้ ระสานงานการประดิษฐ์โบว์ดา
ไว้อ าลัย และการประดิษ ฐ์เหรีย ญโปรยทาน ตามโครงการเพิ่ม ทัก ษะอาชีพ ให้แ ก่ เด็ก และเยาวชน
เทศบาลตาบลช้างเผือก ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
137. นางสาวชนัณชิดา วงศ์นวล ได้รบั เกียรติบตั รเป็ นผูป้ ระสานงานการประดิษฐ์โบว์
ดาไว้อาลัย และการประดิษ ฐ์เหรียญโปรยทาน ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลช้างเผือก ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
138. นางสาวทิพย์วรรณ อุดคา ได้รบั เกียรติบตั รเป็ นผูป้ ระสานงานการประดิษฐ์โบว์
ดา ไว้อาลัย และการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน ตามโครงการเพิม่ ทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลช้างเผือก ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
139. นางสาวโหย่ง ลุงทอน ได้รบั เกียรติบตั รเป็ นผู้ประสานงานการประดิษฐ์โบว์ดา
ไว้อ าลัย และการประดิษ ฐ์เหรีย ญโปรยทาน ตามโครงการเพิ่ม ทัก ษะอาชีพ ให้แ ก่ เด็ก และเยาวชน
เทศบาลตาบลช้างเผือก ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
140. นางสาววรัญญา คาศรี ได้รบั เกียรติบตั รเป็ นผูป้ ระสานงานการประดิษฐ์โบว์ดา
ไว้อ าลัย และการประดิษ ฐ์เหรีย ญโปรยทาน ตามโครงการเพิ่ม ทัก ษะอาชีพ ให้แ ก่ เด็ก และเยาวชน
เทศบาลตาบลช้างเผือก ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
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141. นางสาวศิรนิ ภา หล่อหลอม ได้รบั เกียรติบตั รเป็ นผูป้ ระสานงานการประดิษฐ์โบว์
ดาไว้อาลัย และการประดิษ ฐ์เหรียญโปรยทาน ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลช้างเผือก ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
142. นางสาวอรพร ต่าห่อ ได้รบั เกียรติบตั รเป็ นผูป้ ระสานงานการประดิษฐ์โบว์ดาไว้
อาลัย และการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน ตามโครงการเพิม่ ทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน เทศบาล
ตาบลช้างเผือก ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
143. นางสาวพิชชาพร ดวงบาล ได้รบั เกียรติบตั รเป็ นผูป้ ระสานงานการประดิษฐ์โบว์
ดา ไว้อาลัย และการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน ตามโครงการเพิม่ ทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลช้างเผือก ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
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3. การดาเนิ นงานของสถานศึกษา
3.1 ทิ ศทางการดาเนิ นงานของสถานศึกษา
3.1.1 ปรัชญา
คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชีย่ วชาญทักษะ
3.1.2 วิ สยั ทัศน์
พัฒนาผูเ้ รียน มุ่งเน้นคุณธรรม สูม่ าตรฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ บนพืน้ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.3 พันธกิ จ
1. จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน โดยเน้นรูปแบบการพัฒนา
สถานศึกษา รูปแบบ DTL
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย โดย
เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ผเู้ รียน
4. มุ่งเน้นพัฒนาให้นกั ศึกษาคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
เป็ นผูป้ ระกอบการแนวใหม่ (Start up) ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในปั จจุบนั
5. พัฒนาการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพให้มคี ุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
3.1.4 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
วินยั ดี วิชาการเด่น
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3.1.5 รายจ่ายในการบริ หารสถานศึกษา
ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปี ต่อไป)
วิ ทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
1. ประมาณการรายรับ
33,955,000
เงิ นงบประมาณ ปี 2559 (ปี ต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รบั 33,955,000
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
23,387,000
เงินอุดหนุนรายบุคคลจากรัฐบาล
5,934,000
เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
1,336,000
เงินอุดหนุนเพือ่ ช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ของนักเรียน
144,000
รายได้อ่นื
3,154,000
2. ประมาณการรายจ่าย
33,643,000
งบบุคลากร
21,999,000
- เงินเดือน
19,430,000
- เงินประจาตาแหน่ง
206,000
- เงินเดือนนักการ
818,000
- ค่าตอบแทน
1,545,000
งบดาเนิ นการ
3,869,000
- ใช้สอย
2,419,000
- วัสดุฝึก อุปกรณ์และสือ่ การเรียน
950,000
- วัสดุฝึก ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
500,000
งบค่าสาธารณูปโภค
1,950,000
- ค่าสารธารณูปโภค
1,950,000
งบลงทุน
2,843,000
- ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
669,000
- ครุภณ
ั ฑ์ทวไป
ั่
674,000
- อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
1,500,000
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งบเงิ นอุดหนุน
2,982,000
- เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
1,336,000
- เงินอุดหนุนเพือ่ ช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ของนักเรียน
144,000
- ทุนการศึกษา
1,502,000
3. งบสารอง
312,000
* ปรับตามบริบทสถานศึกษา
* นิยามศัพท์ คาว่า งบดาเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของสถานศึกษาในรอบปี ทัง้ นี้ไม่รวมค่าทีด่ นิ และ
สิง่ ก่อสร้าง ค่าครุภณ
ั ฑ์ ค่าเสือ่ มราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา

3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษา
แผนการปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อเสนอแนะจากการประเมิ นครัง้ ล่าสุด
ข้อเสนอแนะ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เมือ่ วันที่ 28 – 30 มกราคม 2555
1. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนกลยุทธ์พฒ
ั นา
ทักษะผูเ้ รียนด้านผลงานทีเ่ ป็ นโครงงานทางวิชาชีพ
หรือสิง่ ประดิษฐ์ ของผูเ้ รียนทีไ่ ด้นาไปใช้ประโยชน์ และ
ยกระดับคุณภาพไปสูน่ วัตกรรมเพือ่ การแข่งขันใน
ระดับจังหวัด ภูมภิ าค และระดับชาติต่อไป รวมทัง้
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้นาผลงานไปใช้ประโยชน์อย่าง
แท้จริง โดยเฉพาะการนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
2. อบรมให้ความรูแ้ ก่ผเู้ รียนในการจัดทาเอกสาร
ประกอบโครงงาน สิง่ ประดิษฐ์หรือนวัตกรรมให้
ครบถ้วนทุกขัน้ ตอน โดยกาหนดแนวคิด ทีม่ าของ
ปั ญหา กาหนดวัตถุประสงค์ และวิธกี ารดาเนินงานที่
ถูกต้องตามวิชาการ มีการฝึกทักษะในการสืบค้นข้อมูล
ผลงานวิจยั หรือนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ อ้างอิง
ผลงานของตนเองตลอดจนประเมินผลจากการนาไปใช้
ประโยชน์ และข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาสาหรับ
ผูส้ นใจหรือผูเ้ รียนในรุน่ ต่อ ๆ ไปในการพัฒนาต่อยอด
3. สถานศึกษาควรนาหลักการจัดการองค์ความรู้ (MK)

- วิทยาลัยฯ จะนา
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 เป็ นแผน
ในการปฏิบตั ใิ นปี
การศึกษา 2559

ผลการ
ดาเนิ นงาน
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มาใช้ในสถานศึกษาให้ครูทม่ี ที กั ษะด้านการจัดทา
งานวิจยั เป็ นพีเ่ ลีย้ งให้กบั ครูทย่ี งั ขาดทักษะ เพือ่ ให้ครู
ทุกคนมีความรูค้ วามสามารถในการจัดทางานวิจยั และ
การผลิตสือ่ การสอน
4. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและ
ข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็ นระบบทีช่ ดั เจน สะดวกในการ
บริหารจัดการทีด่ ี โดยจัดทาแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศทีเ่ ป็ นระบบ เพือ่ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ
สมศ. ครบถ้วนครอบคลุม และจัดอบรมให้บุคลากรใน
การจัดทาเอกสารรายงานโครงการรวมทัง้ ระบบการ
จัดเก็บเอกสาร

แผนการปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อเสนอแนะ
5. สถานศึกษามีความพร้อม ด้านบุคลากร สถานที่
-วิทยาลัยฯ จะนา
เครือ่ งมือ และวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอทีจ่ ะให้บริการ ข้อเสนอแนะจากการ
ด้านวิชาการและวิชาชีพแก่สถานศึกษาและหน่วยงาน ประเมินคุณภาพ
อื่นๆ สถานศึกษาควรจัดทาโครงการในการให้บริการ ภายนอกรอบ 3 เป็ นแผน
วิชาการและวิชาชีพเชิงรุกให้กบั โรงเรียนขยายโอกาส ในการปฏิบตั ใิ นปี
และสถานศึกษาอื่น ๆ ให้มากขึน้
การศึกษา 2559
6. สถานศึกษาควรจัดโครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการให้กบั ผูเ้ รียนอย่างทัวถึ
่ ง เพือ่ เพิม่
ประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ การ
สร้างความเข้าใจให้ผเู้ รียน และผูป้ กครอง เห็น
ความสาคัญของการฝึกประสบการณ์เรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบตั งิ านจริง
7. สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเ้ รียนได้มโี อกาสแสดงผลงานหรือเข้าร่วม
การแข่งขันทัง้ ในระดับจังหวัด/ภาคหรือประเทศให้มาก
ขึน้
8. สถานศึกษาควรประสานงานกับสถานศึกษา
หน่วยงานและองค์กรภายนอกเพือ่ สร้างความร่วมมือ
และทาข้อตกลงร่วมกันในโครงการแลกเปลีย่ นเพือ่ การ
ข้อเสนอแนะจากการประเมิ นครัง้ ล่าสุด

ผลการ
ดาเนิ นงาน
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พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน
สนับสนุนให้ครูมโี อกาสได้รบั ทุนการศึกษาและทุนวิจยั
ให้มากขึน้
9.สถานศึกษาควรมีการปรับกลยุทธ์ในการป้ องกันและ
แก้ปัญหาความเสีย่ งในสถานศึกษาทุกด้านเพือ่ ลด
ปริมาณความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง
10.สถานศึกษาควรมีการติดตามการประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพือ่ นาผลมาพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง
11.สถานศึกษาควรจัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์เชิงรุก
และเร่งสร้างเครือข่าย ชุมชน ผูป้ กครอง ให้เข้าใจ
ตรงกันถึงเป้ าหมายและผลสาเร็จในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ความสาเร็จของผูส้ าเร็จการศึกษา
จากอดีตสูป่ ั จจุบนั ตลอดจนภาพลักษณ์ ค่าใช้จ่ายและ
ความสาเร็จในคุณภาพการจัดการศึกษา และเปิ ด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียน
12.สถานศึกษาควรสรรหาผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกมา
ประเมินคณะกรรมการสถานศึกษาก่อนกรรมการจะ
ครบวาระรวมทัง้ การประเมินผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิ นครัง้ ล่าสุด
13.สถานศึกษาควรทบทวนการดาเนินงานโดยนาการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการศึกษา พร้อมทัง้ จัดอบรมให้ครู
และบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ และนาหลักการ
ประกันคุณภาพใน เป็ นเป้ าหมายและทิศทางในการ
พัฒนางานทุกภาคส่วน
14. สถานศึกษาควรมีการประชุมระหว่างผูบ้ ริหารและ
บุคลากรทุกคนในองค์กรเพือ่ ระดมความคิดในการหา
วิธเี พิม่ ปริมาณนักศึกษา
15.สถานศึกษาควรมีการสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษาจากหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน สถาน

แผนการปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อเสนอแนะ
-วิทยาลัยฯ จะนา
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 เป็ นแผน
ในการปฏิบตั ใิ นปี
การศึกษา 2559

ผลการ
ดาเนิ นงาน
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ประกอบการ ให้เพิม่ มากขึน้ แต่ให้เป็ นไปตามระเบียบ
การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา หรือมีการ
แต่งตัง้ บุคคลจากภายนอกมาร่วมเป็ นกรรมการที่
ปรึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาเพิม่ เพือ่ นา
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ผูท้ รงคุณวุฒทิ ุกภาคส่วนไปใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในอนาคตต่อไป
16. สถานศึกษาควรสร้างโอกาสให้ครู บุคลากร ชุมชน
และองค์การภายนอกเข้ามามีสว่ นร่วมในการกาหนด
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เพือ่ เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงานในแต่ละปี การศึกษาและสรุปผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารแต่ละปี ให้ชดั เจน นาผล
การประเมินมาวางแผนการดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา

ข้อเสนอแนะจากการประเมิ นครัง้ ล่าสุด

แผนการปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อเสนอแนะ

ผลการ
ดาเนิ นงาน
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การประเมิ นคุณภาพภายในโดยหน่ วยงานต้น
สังกัด
เมื่อวันที่ 22 – 24 สิ งหาคม 2555
- วิทยาลัยฯ มีโครงการ
1. วิทยาลัยฯ ควรแสวงหาเวทีของหน่วยงาน องค์กร ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
ภายนอก เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รบั โอกาสแสดงศักยภาพ ของแต่ละสาขา มี
โครงการค่ายอาสาพัฒนา
มากขึน้
โครงการทานุบารุง
ศาสนา เข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีต่าง ๆ
2. วิทยาลัยฯ ควรเพิม่ งบประมาณ เพือ่ พัฒนา
- วิทยาลัยฯ จัดสรร
ศักยภาพนักศึกษา/การจัดกิจกรรมให้บริการวิชาชีพ
งบประมาณเพิม่ ขึน้
และส่งเสริมความรูใ้ นการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่
สาหรับส่งเสริมกิจกรรม
ให้บริการวิชาชีพและ
ส่งเสริมความรูใ้ นการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิน่
3. ควรจัดทานวัตกรรม และงานวิจยั ทีน่ าไปใช้
- วิทยาลัยฯ ได้จดั ให้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบ นักศึกษา ทานวัตกรรม
อาชีพ หรือการพัฒนาชุมชน/ท้องถิน่
และงานวิจยั ทีน่ าไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา
ชุมชนและท้องถิน่

4. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารนาผลงานนวัตกรรม
งานวิจยั โครงงาน ออกไปสู่เวทีการแข่งขันภายนอก
สถานศึกษาในระดับต่าง ๆ

- วิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วม
การแข่งทักษะวิชาชีพ
อาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ และนา
นวัตกรรมและงานวิจยั
เข้าร่วมประกวดแข่งขัน

5. ควรจัดทาแผนปฏิบตั งิ านประจาปี ให้เป็ นปั จจุบนั

-วิทยาลัยฯ ได้จดั ทา
แผนปฏิบตั งิ านประจาปี

-นักศึกษามีโอกาส
ได้นาความรู้
ความสามารถของ
ตนเองไปใช้ได้
มากขึน้

-นักศึกษามี
งบประมาณ
เพียงพอในการจัด
โครงการ
ต่าง ๆ
- วิทยาลัยฯ ได้จดั
ให้นกั ศึกษา ทา
นวัตกรรมและ
งานวิจยั ทีน่ าไปใช้
ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
ชุมชนและท้องถิน่
- วิทยาลัยฯ ได้
เข้าร่วมการแข่ง
ทักษะวิชาชีพ
อาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ และนา
นวัตกรรมและ
งานวิจยั เข้าร่วม
ประกวดแข่งขัน
-วิทยาลัยฯ ได้
จัดทาแผนปฏิบตั ิ
งานประจาปี
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6. ควรจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
ข้อเสนอแนะจากการประเมิ นครัง้ ล่าสุด
7. ควรจัดทาสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี

-วิทยาลัยฯ จัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อเสนอแนะ
-วิทยาลัยฯ จัดทา
รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี

-วิทยาลัยฯ จัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร
ผลการดาเนิ นงาน
-วิทยาลัยฯ จัดทา
รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี

การประเมิ นคุณภาพภายนอก
โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 28 – 30 มกราคม 2556
- วิทยาลัยฯ มีการ
-วิทยาลัยฯ จัดซือ้ จัดหา จัดสรรงบประมาณ
1. ควรจัดหาหนังสือในห้องสมุดให้มากขึน้
หนังสือเข้าห้องสมุด
สาหรับจัดซือ้ จัดหา
หนังสือเข้าห้องสมุด
- วิทยาลัยฯ จัดตัง้
2. จัดหาวิทยากรจากภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ทีเ่ ชีย่ วชาญมา - วิทยาลัยฯ จัดทา
ให้ความรูแ้ ละถ่ายทอดประสบการณ์แก่นกั เรียนให้
โครงการ การสืบสานภูมิ ชมรมศิลปวัฒนธรรม
มากขึน้
ปั ญญาพืน้ บ้านไทยด้าน และภูมปิ ัญญาท้องถิน่
- วิทยาลัยฯ จัดตัง้
ศิลปวัฒนธรรมของ
ชมรมพระพุทธศาสนา

3. ควรใช้ขอ้ สอบมาตรฐานวิชาชีพจากหน่วยงานต้น
สังกัด

4. ควรขยายสาขาวิชาเพิม่ มากขึน้

นักศึกษา
- วิทยาลัยฯ มีแผนการ
สอบมาตรฐานวิชาชีพ
โดยใช้ขอ้ สอบมาตรฐาน
วิชาชีพจากหน่วยงานต้น
สังกัด
- วิทยาลัยฯ จัดทา
แผนการเปิ ดสาขาใหม่

- วิทยาลัยฯ ใช้
ข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพจากสานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
- วิทยาลัยฯ เปิ ดสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
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4. การดาเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ ของสถานศึกษาคุณธรรม มี
ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา
สาขางาน เป็ นทีพ่ งึ พอใจของตลาดแรงงาน และมีสดั ส่วนผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบกับผูเ้ รียนแรกเข้าตาม
เกณฑ์ทก่ี าหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิ น
ผลการดาเนิ นงาน
1. สถานศึกษามีขอ้ มูลผูส้ าเร็จการศึกษาจาแนกเป็ นผูท้ ไ่ี ด้งานทาในสาขาที่
เกีย่ วข้องศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องภายในหนึ่งปี ไม่
ร้อยละ 94.56
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษาได้มกี ารสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา
เป็ นรายบุคคลและได้รบั ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานทีผ่ สู้ าเร็จการศึกษาไปทางานจากสถานศึกษาทีผ่ สู้ าเร็จ
ร้อยละ ๘๔.๖๑
การศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการหน่วยงานผูร้ บั บริการ
จากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับทีม่ ผี ลการประเมินความพึงพอใจด้าน
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์เฉลีย่ 3.51 – 5.00 ตัง้ แต่รอ้ ยละ 80 ขึน้ ไปของจานวน
ร้อยละ 100
ข้อมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับทีม่ ผี ลการประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัวไปเฉลี
่
ย่ 3.51 – 5.00 ตัง้ แต่รอ้ ยละ 80 ขึน้ ไปของ
ร้อยละ 83.33
จานวนข้อมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับทีม่ ผี ลการประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะวิชาชีพเฉลีย่ 3.51 – 5.00 ตัง้ แต่รอ้ ยละ 80 ขึน้ ไปของจานวนข้อมูล
ร้อยละ 91.66
ตอบกลับ
โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1.งานส ารวจข้ อ มู ล การศึ ก ษาต่ อ และประกอบอาชี พ ของนั ก ศึ ก ษ าวิท ยาลัย เทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา 2.งานสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มตี ่อผูส้ าเร็จการศึกษาไป
ทางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ
3.งานสารวจความพึงพอใจของสถานศึกษาทีผ่ สู้ าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อในสถานศึกษานัน้ ๆ
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4.งานสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการจากผูส้ าเร็จการศึกษาทีไ่ ปประกอบอาชีพอิสระ

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิ น
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5 หรือ 4, 5
รวม 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5 รวม 3
ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

4 คะแนน

ดี

3 คะแนน

พอใช้

2 คะแนน

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

1 คะแนน

ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ผลการประเมิ น
ผลการประเมิ น
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
สถานศึกษามีขอ้ มูลผูส้ าเร็จการศึกษาจาแนกเป็ น ผูท้ ไ่ี ด้งานทาในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องในหนึ่งปี ร้อยละ 94.56 ของจานวนผูส้ าเร็จการศึกษา มีการ
สารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาเป็ นรายบุคคลและได้รบั ข้อมูลตอบกลับร้อยละ
๘๔.๖๑ จากสถานประกอบการ หน่ วยงานที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางานจากสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการหน่ วยงานผูร้ บั บริการ จากการประกอบอาชีพ
อิสระของผู้สาเร็จการศึกษา และมีค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่ อ
ผู้สาเร็จการศึกษาทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทัวไปและด้
่
านสมรรถนะวิชาชีพ ร้อยละ 91.66
จุดที่ควรพัฒนา
-
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ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผูเ้ ข้าเรียน
จานวนนักศึกษา
จานวนผูส้ าเร็จ
สาขางาน
แรกเข้า
การศึกษา
ปี การศึกษา 2557 ปี การศึกษา 2559
ระดับ ปวช.
56
40
- สาขาวิชาการบัญชี
16
4
- สาขาวิชาการตลาด
36
16
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
36
32
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
34
22
- สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว
รวม
178
114
สาขางาน
ระดับ ปวส.
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
- สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว

ร้อย
ละ
71.42
25.00
44.44
88.88
64.70
64.04

จานวนนักศึกษา
แรกเข้า
ปี การศึกษา 2558

จานวนผูส้ าเร็จ
การศึกษา
ปี การศึกษา 2559

ร้อย
ละ

104
42
36
55
43

102
35
31
48
38

98.07
83.33
86.11
87.27
88.37
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รวม

280
458

รวมรวมระดับชัน้ ปวช. และปวส.

254
368

90.71
80.34

โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1. งานทะเบียน
ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50
ผลการประเมิ น
ระดับ/สาขางาน
ระดับชัน้ ปวช.
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว
รวมระดับชัน้ ปวช.
ระดับชัน้ ปวส.
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
- สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว
รวมระดับชัน้ ปวส.
รวมระดับชัน้ ปวช. และปวส.
ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

4.46
1.56
2.77
5.00
4.04
4.00

ดี
ต้องปรับปรุง
พอใช้
ดีมาก
ดี
ดี

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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จุดเด่น
นักศึกษาระดับ ปวส. มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาสูงมาก โดยมีค่าคะแนนที่ 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดีมากและนักศึกษาระดับ ปวช. มีจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ดี
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริ หารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
และนโยบายของ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้ การ
ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนิ นการบริ หารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม
ประเด็นการประเมิ น
ผลการดาเนิ นงาน
1. สถานศึกษามีการให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับสถานศึกษา
มี
คุณธรรมแก่ผบู้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รียนร่วมกัน
2. สถานศึกษามีการกาหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา”
มี
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ของกลุ่มผูบ้ ริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา
และกลุ่มผูเ้ รียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีสว่ นร่วมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผูบ้ ริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
มี
กลุ่มผูเ้ รียนจัดทาโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกาหนดเป้ าหมาย
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์รว่ มกันของแต่ละกลุ่ม
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4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผูบ้ ริหารกลุ่มครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และกลุ่มผูเ้ รียนดาเนินการตามโครงการคุณธรรมจริยธรรม
โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินการและตามเป้ าหมายทีก่ าหนด
และมีการกาหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มี

มี

โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้แก่ครูผสู้ อน และบุคลากร
สายสนับสนุน
2. โครงการค่ายคุณธรรมสาหรับนักศึกษา
3. โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา
4. กิจกรรมทาบุญตักบาตรเนื่องในวันขึน้ ปี ใหม่
5. โครงการปฏิญาณตนเป็ นพุทธมามกะ
6. กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ นังสมาธิ
่
ทุกเช้า
7. บันทึกการประชุมครู
8. บันทึกการประชุมหัวหน้าสาขาเพือ่ เตรียมเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาพอเพียง

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิ น
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 ,4 และ 5
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน

ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ผลการประเมิ น
ผลการประเมิ น
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 ,4 และ 5

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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จุดเด่น
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยเริม่ ตัง้ แต่จดั ให้มี
การอบรมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูผสู้ อน บุคลากรและนักศึกษาทุกชัน้ ปี อีก
ทัง้ วิทยาลัยยังเคร่งครัดในเรือ่ งรักษาระเบียบวินยั การตรงต่อเวลา ไม่ขาดเรียนและมาสายโดยไม่มเี หตุ
จาเป็ น และในวันสาคัญทางศาสนา สถานศึกษาได้มกี ารพานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและฟั งพระเทศน์
อบรมสังสอน
่
ได้แก่ วันเข้าพรรษา วันขึน้ ปี ใหม่ เป็ นต้น
จุดที่ควรพัฒนา
การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ควรเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาคุณธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนิ นการตามนโยบายสาคัญของหน่ วยงานต้นสังกัด
ผลการ
ประเด็นการประเมิ น
ดาเนิ นงาน
1. ผูอ้ านวยการสถานศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายสาคัญทีห่ น่วยงานต้น
มี
สังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
2. ผูอ้ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสือ่ สารให้ ผูบ้ ริหาร ครูบุคลากร
มี
ทางการศึกษา และผูเ้ รียนรวมทัง้ ผูป้ กครอง ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้รแู้ ละเข้าใจในนโยบายสาคัญทีห่ น่วยงานต้น
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สังกัดมอบหมายได้เป็ นอย่างดี

3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รียน ร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการกิจกรรม
และเป้ าหมายและดาเนินงานเพือ่ ให้นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบ
ผลสาเร็จตามเป้ าหมาย
4. ผูอ้ านวยการสถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรม และเป้ าหมายทีก่ าหนด
5. ผูอ้ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้ าหมายและ
กาหนดแผนพัฒนาต่อไป

มี

มี
มี

โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1) แผนพัฒนาสถานศึกษา
2) แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการร่วมสีฝ่ ่ าย
5) รายงานประชุมครูและบุคลากร
6) รายงานการประชุมผูป้ กครอง
7) รายงานประเมินความพึงพอใจการปฏิบตั ิงานตามแผนพัฒ นาสถานศึกษาในการดาเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสาคัญทีห่ น่วยงานต้นสังกัดมอบหมายของผูอ้ านวยการ
8) โครงการอาชีวะ 999,999 คนทาดีเพือ่ พ่อ
9) งานเพิม่ ปริมาณผูเ้ รียน
10) โครงการธนาคารโรงเรียน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิ น
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 4
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน

ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

1 คะแนน

ผลการประเมิ น

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
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ผลการประเมิ น
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
ผูอ้ านวยการสถานศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายสาคัญทีห่ น่ วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
สามารถสื่อ สารให้ ผู้บ ริห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึก ษา ผู้เรีย น รวมทัง้ ผู้ป กครอง ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบาย ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมและเป้ าหมาย เพื่อให้นโยบาย
ประสบผลส าเร็จ ตามเป้ าหมาย ได้มีก ารติด ตาม ตรวจสอบการด าเนิ น การตามแผนงานโครงการ
กิจกรรมและเป้ าหมายทีก่ าหนด มีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้ าหมาย และกาหนดแผนพัฒนา
ต่อไป
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในด้านการจัดการด้านบุคลากร
ประเด็นการประเมิ น

ผลการ
ดาเนิ นงาน
มากกว่าเกณฑ์ท่ี
กาหนด

1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มจี านวนครูทงั ้ หมดเทียบกับ
จานวนผูเ้ รียนทัง้ หมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/55 ลง
(1 : 16)
วันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่า
ด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ
พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผสู้ อนในแต่ละรายวิชาทุกคน
มี
เป็ นผูท้ จ่ี บการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กบั รายวิชาทีส่ อนหรือเป็ นผูท้ ไ่ี ด้เข้ารับ
การศึกษาหรือฝึกอบรมเพิม่ เติมตรงหรือสัมพันธ์กบั รายวิชาทีส่ อน
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้
ร้อยละ 100
ศึกษาฝึกอบรม ประชุมวิชาการศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพทีต่ รงหรือ
สัมพันธ์กบั รายวิชาทีส่ อนไม่น้อยกว่า 10 ชัวโมงต่
่
อปี
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มจี านวนบุคลากรทางการศึกษา
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ มาตรฐานทีก่ าหนด
อาชีวศึกษาตามหนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือ
(6 คน)
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบพ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 68.57
ได้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่องความรูค้ วามสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ หมด
โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
2. งานบริหารทัวไป
่
3. งานวิชาการ
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิ น
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ
ผลการประเมิ น
ผลการประเมิ น
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลให้มจี านวนครูและบุคลากรการศึกษาทัง้ หมดเทียบกับ
จานวนผูเ้ รียนทัง้ หมดตามเกณฑ์มาตรฐาน ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศกึ ษาฝึกอบรม ประชุมวิชาการ
ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กบั รายวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 10 ชัวโมงต่
่
อปี
โดยมีคา่ คะแนนทีร่ ะดับ ดีมาก
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านการเงิ น
ประเด็นการประเมิ น

จานวนเงิ น

1. สถานศึ ก ษามี แ ผนปฏิ บ ั ติ ง านประจ าปี มี ก ารจั ด สรร งบดาเนินการ=
งบประมาณเป็ นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง 3,869,000
ๆ
2. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์ และสื่อสาหรับ
950,000
การเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดาเนินการ
3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุ นให้ผูเ้ รียนใช้
100,000
ความรู้ ค วามสามารถไปบริก ารวิ ช าการวิช าชี พ หรือ ท า
ป ระโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน สั ง คมไม่ น้ อยกว่ า ร้ อ ยละ 1 ของ
งบดาเนินการ
4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุ นการจัดทา
200,000
การประกวด การแสดงโครงการพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
5. สถานศึก ษามีร ายจ่ า ยในการส่ ง เสริม สนั บ สนุ น การจัด
200,000
กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยส์ ่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุขและทะนุ บารุงศาสนา ศิลปะ วัฒ นธรรม การอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อม การกีฬาและนันทนาการการส่งเสริมการดารงตน
ตามปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง ไม่ น้ อ ยกว่า ร้อ ยละ 5 ของ

ผลการ
ดาเนิ นงาน
มี
ร้อยละ 24.55
ร้อยละ 2.58

ร้อยละ 5.16

ร้อยละ 5.16
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งบดาเนินการ

โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่
30 ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
2. โครงการประกวดสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษาภายในสถานศึกษา
3. โครงการจัดซือ้ /ซ่อมบารุง/พัฒนาเครือ่ งมือ อุปกรณ์ สือ่ เทคโนโลยี
4. งานประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์และคอมพิวเตอร์
5. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิ น
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิ น
ผลการประเมิ น
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
สถานศึก ษามีแผนปฏิบ ัติงานประจาปี มีก ารจัด สรรงบประมาณเป็ น ค่าใช้จ่ายของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมต่างๆ มีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสาหรับการเรียนการสอน มีรายจ่ายใน
การส่งเสริม สนับสนุ นให้ผเู้ รียนใช้ความรู้ ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อ
ชุมชน มีการส่งเสริมสนับสนุ นการจัดทาการประกวดการแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัต กรรม
สิ่งประดิษ ฐ์งานสร้างสรรค์ รวมทัง้ จัด กิจกรรมด้านการรัก ชาติ เทิด ทูน พระมหากษัต ริย์ส่งเสริม การ
ปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย์ท รงเป็ นประมุ ข และทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิล ปะ
วัฒ นธรรม การอนุ รกั ษ์ สิ่งแวดล้อม การกีฬ าและนัน ทนาการ การส่งเสริม การด ารงตนตามปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคา่ คะแนนอยูใ่ นระดับ ดีมาก
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภณ
ั ฑ์และด้าน
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ประเด็นการประเมิ น
ผลการดาเนิ นงาน
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมทิ ศั น์ของสถานศึกษาให้
มี
สะอาด เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย
2. สถานศึกษามีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร
โรงฝึกงานศูนย์วทิ ยบริการและอื่น ๆ ให้มสี ภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน มีความ

มี
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ปลอดภัย สะอาด เรียบร้อยสวยงาม
3. สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้การบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ท่ี
เหมาะสมเพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
4. สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้ องกันผูบ้ ุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(3) มีการติดตัง้ โปรแกรม Anti Virusเพือ่ ป้ องกันไวรัสและกาจัดไวรัสใน
เครือ่ งลูกข่าย
(4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็ นปั จจุบนั
(5) มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รียน
สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมี
คุณภาพ

มี

มี

มี

โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1. งานบารุงรักษาอาคารสถานที่
2. งานซ่อมบารุงอุปกรณ์การเรียน
3. งานรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานศึกษา
4. โครงการปรับภูมทิ ศั น์ทาสีโรงอาหารตึกอานวยการ
5. โครงการจัดทาห้องศูนย์การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
6. โครงการจัดทาห้องศูนย์การเรียนรูภ้ าษาจีน

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิ น
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิ น
ผลการประเมิ น
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ

จุดเด่น
สถานศึกษามีการกากับ ดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร โรงฝึ กงานศูนย์
วิทยบริการและอื่น ๆ ให้มสี ภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน มีการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ทเ่ี หมาะสม
เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานทีจ่ ดั การเรียนการสอน มีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการบริห ารจัด การระบบฐานข้อ มูล อย่ า งน้ อ ย 4 ประเภท อย่ างเป็ น ระบบและมีป ระสิท ธิภ าพ
ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์ จากการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพโดยมีคา่ คะแนนอยูใ่ นระดับ ดีมาก

จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริ หารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิ น
ผลการดาเนิ นงาน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน
มี
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ระดมทรัพยากรใน
การบริหารจัดการศึกษา
2. สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
1:4
หน่วยงานทีร่ ว่ มมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคีหรือด้านการฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพหรือด้านการศึกษาดูงานของผูเ้ รียนด้านใดด้านหนึ่งหรือ
(945 : 231)
หลายด้านโดยมีสดั ส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผูเ้ รียนไม่เกิน 40 คน
3. สถานศึกษาได้รบั ความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
มี
สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการรับเชิญเป็ นครูพเิ ศษ วิทยากร
(9 ท่าน)
ร่วมพัฒนาผูเ้ รียนในทุกสาขางานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
4. สถานศึกษาได้รบั ความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผเู้ รียน
โดยมีสดั ส่วน 1 ทุนต่อผูเ้ รียนไม่เกิน 100 คน
5. สถานศึกษาได้รบั ความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์หรือ
ครุภณ
ั ฑ์ หรือสิง่ อื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ

1 : 94
(945 : 10)
จานวน 5 รายการ

โครงการ/กิ จกรรม/งาน
๑. โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุ คคล ชุม ชน สมาคม ชมรม หน่ วยงานและสถาน
ประกอบการ
- งานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา (MOU) ทัง้ ภายใน
และต่างประเทศ
- งานประชุมคณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่ าย
- งานฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ และการศึกษาดูงานของผูเ้ รียน
- งานเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรูแ้ ก่นกั ศึกษา
- งานรับมอบทุนการศึกษา
- โครงการ LCC Youth Corner
- งานบริจาคโลหิต

79
- โครงการร่วมมือปฏิบตั กิ ารป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิ น
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิ น
ผลการประเมิ น

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
จุดเด่น

1.สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีร่ ่วมมือด้าน
การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ และด้านการศึกษาดูงานของผูเ้ รียน
2.สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ระดมทรัพยากรในด้านการบริหารการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1.ความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคีรว่ มกับสถานประกอบการ
2.การเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญผูท้ รงคุณวุฒหิ รือวิทยากรภายนอกมาให้ความรูแ้ ก่นกั ศึกษาเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการเรียนมากขึน้
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
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1.สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีรว่ มกับสถานประกอบการ
2.ควรเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูท้ รงคุณวุฒหิ รือวิทยากรภายนอกมาให้ความรูเ้ พือ่ ร่วมพัฒนาการเรียน
การสอนให้แก่ผเู้ รียนมากขึน้

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒอิ าชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร
ส่งเสริม สนับสนุ น กากับดูแล ให้ครูจดั การเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการ
พัฒนารายวิชา หรือกาหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิม่ เติมให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
และความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมิ น
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรูร้ ายวิชาทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธกี ารสอนทีห่ ลากหลาย
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาทีส่ อน
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและ
การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มกี ารนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของครูทุกคนเพือ่ เป็ นข้อมูลในการแก้ไขปั ญหา พัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปั ญหา พัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจยั อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึง่

ผลการ
ดาเนิ นงาน
มี

มี
มี
มี
มี
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ประกอบด้วย
(1) การระบุปัญหา
(2) การระบุวตั ถุประสงค์
(3) วิธกี ารดาเนินการ
(4) การเก็บข้อมูล
(5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพือ่ นาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาหรือการวิจยั ไป
ใช้ประโยชน์
โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1. งานวิชาการ
2. งานจัดทาแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
3. งานจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาและมีการบันทึกหลังการสอน
4. งานวัดผลประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
4. งานนิเทศครูผสู้ อน
5. งานวิจยั

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิ น
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิ น
ผลการประเมิ น
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ

จุดเด่น
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุ น กากับดูแลให้ค รูทุกคนจัดทาโครงการสอน แผนการจัดการ
เรีย นรู้ร ายวิช าโดยเน้ น ผู้เ รีย นเป็ นส าคัญ ที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ ด้ ว ยเทคนิ ค วิธีก ารสอนที่
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หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรีย นรู้รายวิช า และมีก ารบัน ทึก หลังการสอน ก ากับ ดูแ ลให้ค รูทุ ก คนน าผลจากการวัด ผลและการ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน กากับดูแลให้มกี ารนิเทศการจัดการเรียน
การสอนของครูทุกคน และกากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปั ญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจยั
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิ ชาหรือกลุ่มวิ ชา
ประเด็นการประเมิ น
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูศกึ ษาสารวจข้อมูลความต้องการ
ในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนกากับดูแลให้ครูพฒ
ั นารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม
ข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงทีเ่ ชือ่ ถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสือ่ การสอนและกากับดูแลให้ครูจดั การเรียนการ
สอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีพ่ ฒ
ั นาให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์

ผลการ
ดาเนิ นงาน
มี
มี
มี
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4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มกี ารติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนาผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีพ่ ฒ
ั นา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีพ่ ฒ
ั นาตามประเด็นการประเมินข้อ 1 – 4 ไม่
เกิน 3 ปี ครบทุกสาขางานทีจ่ ดั การเรียนการสอน

มี
มี

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1.งานสารวจวิชาหรือกลุ่มวิชาทีต่ อ้ งการพัฒนา
2.แผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
3.แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทาแผนสมรรถนะ (Project-Based Learning : PjBL)
5.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพือ่ การจัดการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิ น
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 4
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน

ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิ น
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
สถานศึก ษาจัด ให้มีก ารส ารวจข้อ มูล ในการพัฒ นารายวิช า อบรมการจัด ท าแผนสมรรถนะ
(Project-Based Learning : PjBL) และการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยนวัตกรรมการเรียนรูแ้ ละศาสตร์การสอนแนวใหม่ ทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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จุดที่ควรพัฒนา
สือ่ การสอนทีท่ นั สมัยและก้าวทันเทคโนโลยี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
จัดงบประมาณเพือ่ ให้ผสู้ อนได้จดั ทาสือ่ การสอนทีท่ นั สมัยและก้าวทันเทคโนโลยี

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
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ประเด็นการประเมิ น

ผลการ
ดาเนิ นงาน

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่ ง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวน
ผูเ้ รียนทัง้ หมด
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนกากับดูแลให้ผเู้ รียนได้ฝึกประสบการณ์ทกั ษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการหน่วยงานทีส่ อดคล้องกับสาขางานทีเ่ รียนโดยให้มคี รู
นิเทศไปนิเทศผูเ้ รียนอย่างน้อย 1 ครัง้
3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกากับดูแลให้ผเู้ รียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพทีส่ อดคล้องกับสาขางานทีเ่ รียนเป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกลุ่มตามความ
เหมาะสมโดยผลงานทีเ่ กิดขึน้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนโครงการทัง้ หมด
4. สถานศึกษาจัดให้ผเู้ รียนได้รบั การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทีส่ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาหนดโดยมีผเู้ รียนทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินครบถ้วนสมบูรณ์จากการเข้ารับการ
ประเมินครัง้ แรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนผูเ้ รียนทีล่ งทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผเู้ รียนได้รบั รางวัลประกาศเกียรติ
คุณยกย่องความรูค้ วามสามารถ คุณธรรมจริยธรรมจากบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผูเ้ รียนทัง้ หมด

ยังไม่ได้
ดาเนินการ
2 ครัง้ / คน

ร้อยละ 80.5

ร้อยละ 83.40

ร้อยละ 14.28

โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1. งานฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
2. งานประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3. งานส่งเสริม สนันสนุนผูเ้ รียนให้ได้รบั รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
4. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทีส่ อดคล้องกับสาขางานทีเ่ รียนเป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกลุ่ม
ตามความเหมาะสมของนักศึกษาในระดับชัน้ ปวช.3 และปวส.2
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนผูเ้ รียนให้ได้รบั รางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิ น
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้

86
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

2 คะแนน
1 คะแนน

ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
4 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดี

ผลการประเมิ น
ผลการประเมิ น
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
จุดเด่น
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผเู้ รียนได้รบั รางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้
ความสามารถในรายการประกวดต่างๆ เป็ นการพัฒนาผูเ้ รียนให้มศี กั ยภาพเพิม่ สูงขึน้
จุดที่ควรพัฒนา
1. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
2. การสนับสนุน ส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้จดั ทาโครงการนวัตรกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. ด าเนิ น การวางแผนและด าเนิ น การจัด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเริม่ จัดการศึกษาระบบทวิภาคีในแต่ละสาขางานตามลาดับ
2. พัฒนาให้ผเู้ รียนได้จดั ทาโครงการนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย นาไปสูก่ ารเป็ น
ผูป้ ระกอบการใหม่ (Start up)

87

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสูตร
ประเด็นการประเมิ น
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริยส์ ง่ เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุขและทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผเู้ รียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 1 กิจกรรม
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มกี ารจัดกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผเู้ รียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มกี ารจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและ
นันทนาการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผเู้ รียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการ
ดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับ
ดูแลให้ผเู้ รียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผเู้ รียนใช้ความรู้ ความสามารถทางาน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อ
ชุมชนสังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผเู้ รียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม

ผลการดาเนิ นงาน
จานวนกิจกรรม 5
จานวนผูเ้ ข้าร่วม 945

จานวนกิจกรรม 5
จานวนผูเ้ ข้าร่วม 945
จานวนกิจกรรม 5
จานวนผูเ้ ข้าร่วม 945
จานวนกิจกรรม 5
จานวนผูเ้ ข้าร่วม 945
จานวนกิจกรรม 37
จานวนผูเ้ ข้าร่วม 945

โครงการ/กิ จกรรม/งาน
ด้านที่ ๑ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มกี ารจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นพระประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
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๑. โครงการร่วมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
๒. โครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในโอกาสพระราชพิธมี หามงคล 5
ธันวาคม
3. โครงการทาบุญตักบาตรเนื่องในวันขึน้ ปี ใหม่
4. โครงการถวายเทียนพรรษา ณ.วัดโพธารามหาวรวิหาร(วัดเจ็ดยอด)
5. โครงการเลือกตัง้ ประธานนักเรียน นักศึกษา ประจาปี ๒๕๕๙
6. โครงการถวายความไว้อาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ (รัชกาลที่ 9)
7. โครงการสืบสานภูมปิ ั ญญาพืน้ บ้านไทยด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้านที่ ๒ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มกี ารจัดกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
๑. โครงการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมดูแลรักษาต้นไม้เพือ่ รักษาภูมทิ ศั น์
๒. โครงการ L.C.C มีดนิ ดีจากใบไม้
๓. โครงการใช้ถุงผ้า L.C.C. ลดโลกร้อน
๔. โครงการบิก๊ คลีนนิ่งเดย์
๕. โครงการทิง้ ขยะลงถัง
ด้านที่ ๓ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มกี ารจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
๑. กิจกรรมกีฬาสีประจาปี ๒๕๕๙
๒. กิจกรรมกรีฑาสีประจาปี ๒๕๕๙
๓. กิจกรรมแสดงดนตรีชว่ งพักกลางวัน
๔. โครงการ L.C.C. มินิมาราธอน
๕. ชมรมกีฬา
๖. จัดการเรียนการสอนวิชากิจกรรม วิชาการพัฒนาทักษะชีวติ เพือ่ สุขภาพและสังคม วิชาพลา
มัย
๗. กิจกรรมเต้นแอโรบิค หลังเลิกเรียน
ด้านที่ ๔ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน ให้มกี ารจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. โครงการออมเงินจากธนาคารโรงเรียน
๒. โครงการออมเงินโดยสลากออมสิน
๓. โครงการออมเงินห้อง
๔. โครงการออมเงินชัน้ ปี
๕. โครงการประหยัดน้าประหยัดไฟ
ด้านที่ ๕ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผเู้ รียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
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๑. สาขาการบัญชี
- โครงการการบัญชีเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดประชาเกษม
- โครงการจัดทาบอร์ดวันแม่แห่งชาติและบอร์ดเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตาบลสุเทพ
- โครงการจัดทาบัญชีบนั ทึกรายรับ-รายจ่าย สาหรับบัญชีครัวเรือนแก่แม่บา้ นบ้านท่าไคร้
- โครงการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย โรงเรียนวัดดอนปิ น
- โครงการจัดทาบัญชีครัวเรือน วัดป่ าสักหลวง
- โครงการจัดทาบัญชีครัวเรือน โรงเรียนวัดประชาเกษม
- โครงการการบัญชีกบั เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพบ้านแม่ฮะ
- โครงการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล(อนามัยบ้านสันคะ
ยอม)
- โครงการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ศูนย์แกะสลักบ้านจ๊างนัก
๒. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- โครงการจัดบอร์ดให้ความรูเ้ กีย่ วกับโซเซียลเน็ตเวิรก์
- โครงการจัดบอร์ดให้ความรูเ้ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
- โครงการสอน Powerpoint
- โครงการจัดบอร์ดลูกน้ายุงลายและแจกเกลือทรายอะเบต
- โครงการจัดบอร์ดความรูเ้ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์
- โครงการสอน Powerpoint โรงเรียนวัดเชียงยืน
๓. สาขาภาษาต่างประเทศ
- โครงการจัดทาป้ ายนิเทศภาษาอังกฤษเรือ่ งวันสาคัญทางศาสนาพุทธ
- โครงการจัดทาสมุดคาศัพท์ภาษาอังกฤษเรือ่ งผลไม้และดอกไม้ต่างๆ
- โครงการจัดทาสมุดคาศัพท์ภาษาอังกฤษเรือ่ งเกีย่ วกับผลไม้ อุปกรณ์กฬี าและอาชีพต่างๆ
แก่นกั เรียนระดับชัน้ ประถม
- โครงการจัดทาสมุดคาศัพท์ภาษาอังกฤษเรือ่ งเกีย่ วกับชนิดของเสือ้ ผ้าและสัตว์ต่างๆ
- โครงการจัดทาป้ ายความรูท้ วไปภาคภาษาอั
ั่
งกฤษ วัดป่ าตัน
- โครงการจัดทาป้ ายความรูท้ วไปภาคภาษาอั
ั่
งกฤษ วัดสันกาแพง
- โครงการจัดทาคูม่ อื สนทนาภาษาอังกฤษเบือ้ งต้นเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุสาหรับหน่วยงานบรรเทา
สาธารณภัย
- โครงการจัดทาคูม่ อื สนทนาภาษาอังกฤษเบือ้ งต้นสาหรับพนักงานนวดแผนไทย
- โครงการจัดทาสือ่ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
๔. สาขาการตลาด
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- โครงการบริการวิชาชีพสูส่ ถานประกอบการร้านน้องผึง้ ขีช่ า้ งล่องแพ
- โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสูช่ ุมชน วัดมัชฌิมาราม
- โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพการให้ความรูใ้ นการทาแผ่นพับเรือ่ งโรคติดต่อให้กบั ห้าง
หุน้ ส่วนจากัด มาสเตอร์คลีน ลอนดรี เซอร์วสิ
- โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพการจัดทาบอร์ดความรู้ เรือ่ งอาหารประจาชาติอาเซียน ณ
โรงเรียนอนุบาลวรรณภา อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพการจัดทาบอร์ดความรูเ้ รือ่ งพุทธประวัติ ณ วัดป่ าดารา
ภิรมย์ อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
๕. สาขาการท่องเทีย่ ว
- โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพการจัดบอร์ดความรู้ เรือ่ งกาละแมทิพย์เสวย ให้กบั กลุ่ม
แม่บา้ นชุมชนบ้านมอญ ณ อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพการจัดบอร์ดความรู้ เรือ่ งพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชให้กบั โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมถ์ ณ อาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่
- โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพการจัดบอร์ดความรู้ เรือ่ งอาเซียน และประเพณีลอยกระทง
ให้กบั เทศบาลตลาดใหญ่ ณ อาเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
- โครงการบริการวิชาชีพ การจัดบอร์ดวันมาฆบูชา
- โครงการบริการวิชาชีพ โครงการออกแบบและจัดทา
- คูม่ อื การปฐมพยาบาลให้แก่ทมี งานยอดเซอร์วสิ
- โครงการบริการวิชาชีพ โครงการจัดบอร์ด
- โครงการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
- โครงการจัดบอร์ดความรูใ้ นวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
- โครงการจัดบอร์ดกิจกรรมวันเด็ก
- โครงการจัดทาแผ่นพับแนะนาชุมชนบ้านม่วงเขีย
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิ น
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
5 คะแนน
ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
4 คะแนน
ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
3 คะแนน
พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ
1 คะแนน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ผลการประเมิ น
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ผลการประเมิ น
ผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
วิทยาลัยได้สนับสนุ น ส่งเสริม ให้นักศึกษามีการจัดกิจกรรมทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นพระประมุข
และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ด้าน
การส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการใช้ความรู้ ความสามารถ ทางาน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ทาให้นักศึกษา
ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมครบทัง้ 5 ด้าน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิ น
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาทีม่ ุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีสว่ นร่วมของครูบุคลากรทางการศึกษา ผูเ้ รียน ชุมชนสถานประกอบการ
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้จดั ให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มกี าร
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จดั ทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาได้จดั ให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ผลการ
ดาเนิ นงาน
มี
มี
มี
มี
มี

โครงการ/กิ จกรรม/งาน
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจาปี 2558 – 2560
2. แผนพัฒนาสถานศึกษาประจาปี 2558 - 2560
3. แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
4. คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน
5. คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน
6. ผลการดาเนินงานการประเมินคุณภาพภายในประจาปี 2559
7. รายงานประเมินคุณภาพภายในประจาปี 2559
8. หลักฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิ น
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 , 4 และ 5
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิ น
ผลการประเมิ น
ปฏิบตั ติ ามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทาแผนพัฒ นาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผูเ้ รียน ชุมชุน สถานประกอบการ และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ซึง่
ได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้จดั ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและจัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมทัง้ ได้
จัดทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายในและได้จดั ให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ผลการดาเนิ นงาน
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจทีม่ ตี ่อ
คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.2 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา
เทียบกับจานวนผูเ้ ข้าเรียน
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ
ตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.3 ระดับคุณภาพในด้านการจัดการ
ด้านบุคลากร
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการด้านการเงิน
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภณ
ั ฑ์ และ
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสาน
ความร่วมมือเพือ่ การบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัด
การศึกษา

ข้อมูล
เปรียบเทียบการพัฒนา
ย้อนหลัง
ปี การศึกษา 57 ปี การศึกษา58 ปี การศึกษา59
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
4
ดี

พัฒนา
/ไม่
พัฒนา
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ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน

จานวนตัวบ่งชี้ทงั ้ หมดที่มีการ
ประเมิ น
13 ตัวบ่งชี้

5
ดีมาก
5
ดีมาก

จานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา

ร้อยละ

13 ตัวบ่งชี้

100

ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิ น
ค่าคะแนน
4.53

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
สถานศึกษามีร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน ระดับคุณภาพในการ
ดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่ วยงานต้น ระดับคุณภาพในด้านการจัดการด้านบุคลากร ระดับ
คุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้าน
ครุภณ
ั ฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัด
การศึกษา ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและระดับคุณภาพในการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในสังกัดอยูใ่ นระดับ ดีมาก และมีระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาอยูใ่ นระดับ ดี
จุดที่ควรพัฒนา
-
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ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิ น
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.2
มาตรฐานที่ 2

5
5

ดีมาก
ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.1
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.3
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.4
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.5
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.6
มาตรฐานที่ 3

5
5
5
5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.1
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.2
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.3
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.4
มาตรฐานที่ 4

5
5
4
5

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.1
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.2

5
5

ดีมาก
ดีมาก

5.1.1 ตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ดีมาก”
จานวน 12
5.1.2 ตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ดี”
จานวน
1
5.1.3 จานวนตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “พอใช้”
จานวน
0
5.1.4 จานวนตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” จานวน
0
5.1.5 ตัวบ่งชีท้ อ่ี ยูใ่ นระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”
จานวน
บ่งชี้

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
0
ตัว
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5.2 สรุปจุดเด่นจุดทีค่ วรพัฒนาข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.2.1 จุดเด่น (การปฏิบตั ขิ องสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาทีส่ ง่ ผลให้บรรลุผลตามเป้ าหมายทีก่ าหนด)
1. สถานศึกษามีขอ้ มูลผูส้ าเร็จการศึกษาจาแนกเป็ น ผูท้ ไ่ี ด้งานทาในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเ่ กี่ยวข้องในหนึ่งปี ร้อยละ 94.56 ของจานวนผูส้ าเร็จการศึกษา มี
การสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาเป็ นรายบุคคลและได้รบั ข้อมูลตอบกลับร้อย
ละ ๘๔.๖๑ จากสถานประกอบการ หน่ วยงานที่ผสู้ าเร็จการศึกษาไปทางานจากสถานศึกษาที่ผสู้ าเร็จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการหน่ วยงานผูร้ บั บริการ จากการประกอบอาชีพ
อิสระของผู้สาเร็จการศึกษา และมีค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่ อ
ผู้สาเร็จการศึกษาทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทัวไปและด้
่
านสมรรถนะวิชาชีพ ร้อยละ 91.66 2. นักศึกษาระดับ ปวส. มีจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาสูง
มาก โดยมีคา่ คะแนนที่ 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม โดยเริม่ ตัง้ แต่จดั ให้มกี ารอบรมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แก่
ครูผสู้ อน บุคลากรและนักศึกษาทุกชัน้ ปี อีกทัง้ วิทยาลัยยังเคร่งครัดในเรื่องรักษาระเบียบวินยั การตรง
ต่อเวลา ไม่ขาดเรียนและมาสายโดยไม่มเี หตุจาเป็ น และในวันสาคัญทางศาสนา สถานศึกษาได้มกี าร
พานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและฟั งพระเทศน์อบรมสังสอน
่
ได้แก่ วันเข้าพรรษา วันขึน้ ปี ใหม่ เป็ น
ต้น
4. ผูอ้ านวยการสถานศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่ วยงานต้นสังกัดมอบหมาย สามารถสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้ รียน รวมทัง้ ผูป้ กครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้รูแ้ ละเข้าใจในนโยบาย ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รียนร่วมกันกาหนด
แผนงานโครงการ กิจกรรมและเป้ าหมาย เพือ่ ให้นโยบายประสบผลสาเร็จตามเป้ าหมาย ได้มกี ารติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินการตามแผนงานโครงการ กิจกรรมและเป้ าหมายที่กาหนด มีการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามเป้ าหมาย และกาหนดแผนพัฒนาต่อไป
5.
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุ น ดูแลให้มจี านวนครูและบุคลากรการศึกษาทัง้ หมดเทียบกับจานวน
ผูเ้ รียนทัง้ หมดตามเกณฑ์มาตรฐาน ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศกึ ษาฝึกอบรม ประชุมวิชาการศึกษาดู
งานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กบั รายวิชาทีส่ อนไม่น้อยกว่า 10 ชัวโมงต่
่
อปี โดยมีค่า
คะแนนทีร่ ะดับดีมาก
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6. สถานศึกษามีแผนปฏิบตั ิงานประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็ นค่าใช้จ่ายของ
แผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ มีดา้ นวัสดุ ฝึก อุปกรณ์ และสือ่ สาหรับการเรียนการสอน มีรายจ่ายใน
การส่งเสริม สนับสนุ นให้ผเู้ รียนใช้ความรู้ ความสามารถไปบริการวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน มี
การส่ ง เสริม สนั บ สนุ น การจัด ท าการประกวดการแสดงโครงการพัฒ นาทัก ษะวิช าชีพ นวัต กรรม
สิ่งประดิษ ฐ์งานสร้างสรรค์ รวมทัง้ จัด กิจกรรมด้านการรัก ชาติ เทิด ทูน พระมหากษัต ริย์ส่งเสริม การ
ปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริย์ท รงเป็ นประมุ ข และท านุ บ ารุ ง ศาสนา ศิล ปะ
วัฒ นธรรม การอนุ รกั ษ์ สิ่งแวดล้อ ม การกีฬ าและนัน ทนาการการส่งเสริม การด ารงตนตามปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคา่ คะแนนอยูใ่ นระดับ ดีมาก
7
.
สถานศึกษามีการกากับ ดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร โรงฝึกงานศูนย์วทิ ยบริการ
และอื่น ๆ ให้มสี ภาพที่พร้อมใช้งาน มีการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ท่เี หมาะสมเพียงพอ
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานทีจ่ ดั การเรียนการสอน มีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้ อย 4 ประเภท อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้
ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์ จากการบริหารจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศ อย่างมีคุณภาพโดยมีคา่ คะแนนอยูใ่ นระดับ ดีมาก
8. สถานศึ ก ษ ามี จ านวนบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่ วยงานทีร่ ่วมมือด้านการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ และด้านการศึกษาดู งานของผูเ้ รียน
9. สถานศึก ษามีแ ผนงาน โครงการ ในการ
ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ระดมทรัพยากรในด้านการบริหารการศึกษา
10. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ
ลานนา จัดให้มกี ารสารวจข้อมูลในการพัฒนารายวิชา อบรมการจัดทาแผนสมรรถนะ (Project-Based
Learning : PjBL) และการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม
การเรียนรูแ้ ละศาสตร์การสอนแนวใหม่ ทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1 1 . ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร
ส่งเสริม สนับสนุ น กากับดูแลให้ครูทุ กคนจัดทาโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาโดยเน้ น
ผู้เรียนเป็ น สาคัญ ที่ถู ก ต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิ ควิธีการสอนที่ห ลากหลายและบูรณาการ
คุ ณ ธรรม จริยธรรม ค่านิ ย ม และคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ่งประสงค์และปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย งทุ ก
รายวิชาทีส่ อน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา และมีการ
บันทึกหลังการสอน กากับดูแลให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพ
จริงไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน กากับดูแลให้มกี ารนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน และกากับ
ดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปั ญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจยั
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12. วิท ยาลัย ได้สนับ สนุ น ส่งเสริม ให้นัก ศึก ษามีก ารจัดกิจกรรมทัง้ 5 ด้าน
ได้ แ ก่ ด้ า นการรัก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริย์ ส่ ง เสริม การปกครองระบบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข และทานุ บารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ด้าน
การกีฬาและนันทนาการ ด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการใช้
ความรู้ ความสามารถ ทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม ทาให้นกั ศึกษาทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมครบทัง้ 5 ด้าน
13. สถานศึ ก ษามี ก ารก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาทีม่ ุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรี ยน ชุมชุน สถานประกอบการ
และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ได้จดั ให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษาและจัดให้มกี ารประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมทัง้ ได้จดั ทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในและได้จดั ให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
14. สถานศึกษามีรอ้ ยละของผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผูเ้ ข้าเรียน ระดับคุณภาพในการ
ดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่ วยงานต้น ระดับคุณภาพในด้านการจัดการด้านบุคลากร ระดับ
คุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้าน
ครุภณ
ั ฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัด
การศึกษา ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและระดับคุณภาพในการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในสังกัดอยูใ่ นระดับ ดีมาก และมีระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาอยูใ่ นระดับ ดี
5.2.2 จุดทีค่ วรพัฒนา(การปฏิบตั ขิ องสถานศึกษาไม่เป็ นระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาทีส่ ง่ ผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้ าหมายทีก่ าหนด)
1. การศึกษาระบบทวิภาคี
2. การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
3.การเชิญ ผู้เชี่ย วชาญ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิห รือ วิท ยากรภายนอกมาให้ค วามรู้แ ก่
นักศึกษาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนมากขึน้
4. สือ่ การสอนทีท่ นั สมัย ก้าวทันเทคโนโลยี
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5. การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ จ ัด ท าโครงการ
นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา(การดาเนินงานเพือ่ แก้ไขปั ญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
1. ดาเนินการวางแผนและดาเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเริม่ จัดการศึกษาระบบทวิภาคีในแต่ละสาขางานตามลาดับ
2. ควรเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
3. ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒหิ รือ วิทยากรภายนอกมาให้ความรูแ้ ก่นักศึกษาเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการเรียนมากขึน้
4. จัดงบประมาณสนับสนุนให้ครูผสู้ อนทุกคนได้จดั ทาสือ่ การสอนทีท่ นั สมัย ก้าวทันเทคโนโลยี
5. พัฒ นาให้ผู้เรียนได้จดั ทาโครงการนวัต กรรมโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทนั สมัย นาไปสู่การเป็ น
ผูป้ ระกอบการใหม่ (Start up)
5.2.4 แนวทางการพัฒ นาสถานศึก ษา(เพื่อ ให้ก ารพัฒ นาการจัด การศึก ษาเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพบรรลุเป้ าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึ กษา
ของสถานศึกษาควรกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาทีต่ อ้ งพัฒนาเสริมจุดเด่นให้ดยี งิ่ ขึน้ )
1. ดาเนินการวางแผนและดาเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเริม่ จัดการศึกษาระบบทวิภาคีในแต่ละสาขางานตามลาดับ
2. ควรเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
3. ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒหิ รือ วิทยากรภายนอกมาให้ความรูแ้ ก่นักศึกษาเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการเรียนมากขึน้
4. จัดงบประมาณสนับสนุนให้ครูผสู้ อนทุกคนได้จดั ทาสือ่ การสอนทีท่ นั สมัย ก้าวทันเทคโนโลยี
5. พัฒ นาให้ผู้เรียนได้จดั ทาโครงการนวัต กรรมโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทนั สมัย นาไปสู่การเป็ น
ผูป้ ระกอบการใหม่ (Start up)

