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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาจดทะเบียนในนามนิติบุคคลชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ(รหัสสถานศึกษา 
๑๓๑๐๒๐๑๐๑๙) ตั ้งอยู ่เลขที ่ ๗๓ หมู ่๙  ถนนมิตรไมตรี แขวงหนองจอกเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๓๐ มีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑.๕๔ งาน เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เปิด
สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มีคณะกรรมการบริหาร(ผู้บริหารระดับสูง)จำนวน ๓ คน ครูประจำ จำนวน ๓๖ คน ครูพิเศษ จำนวน ๒คน มีผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ ๕ ฝ่าย บุคลากรสนับสนุนและลูกจ้าง จำนวน ๗ คน มีนักศึกษา จำนวน ๘๘๓ คน สถานศึกษา
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในโดยมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจติดตาม คุณภาพภายใน(จากผู ้ช ่วย
ผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ๕ ฝ่าย สลับกันตรวจสอบการดำเนินการตามแผนฯของแต่ละฝ่ายและ ดำเนินการแจ้งเตือน
กรณีพบว่ามีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนหรือดำเนินการแต่ไม่เป็นไปตามแผนเพื่อร่วมกัน
ปรับปรุงแก้ไข สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 1.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้จัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองประกอบด้วย 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
  1.1.1 ผลผลิต Output จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปวช. จำนวน ๙๘ คน   
ระดับปวส. จำนวน ๘๔ คน 
  1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) จำนวนผู ้เรียนแรกเข้ากับสัดส่วนของผู ้สำเร็จการศึกษาใน
ระดับปวช แรกเข้า ๑๔๖ คน มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๒ 
ระดับปวส.แรกเข้า ๑๕๔ คน มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน ๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๕ 
  1.1.3 ผลสะท้อน (Impact)จากผลที่ได้สะท้อนให้เห็นการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัย
ต้องมีแผนพัฒนาในปีการศึกษา๒๕๖๓เพื่อให้มีคุณภาพนักเรียนนักศึกษารวมถึงยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
สูงขึ้นในการพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาอย่าง
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ต่อเนื่อง การออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวได้ประสานงานกับผู้ปกครอง  อย่าง
ต่อเนื่อง 
 1.2 จุดเด่น            
 1) ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่ายของวิทยาลัย จึงทำให้ได้วิทยาลัยรับรางวัล
สถานศึกษารางวัล พระราชทาน   สถานศึกษาต้นแบบคุณธรรม  สถานศึกษาปลอดภัย รางวัลนักเรียนรางวัล
พระราชทาน   รางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ได้ทำ MOU กับสถานศึกษาของสพฐ จำนวน ๒๘ สถานศึกษา
เพ่ือร่วมกันจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ เป็นสถานศึกษา 
 2) พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยใช้ข้อสอบส่วนกลาง 
 3) พัฒนาด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ ในด้านการจัดการอบรมวิธีการสอนวิธีวัดประเมินผลตามสภาพ
จริง สนับสนุนงบประมาณวัสดุหนังสือและสื่อในการเรียนรู้  
 4) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของนักศึกษาแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์สถานศึกษา 
 5) พัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้นให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและมีคุณธรรม จริยธรรม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
หลีกเลี่ยงและไม่ข้องเก่ียวกับสารเสพติดและอบายมุข 
 6) สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม  เช่น กิจกรรมพัฒนาชุมชน สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
 7) สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเฉพาะกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของนักเรียนนักศึกษา 
 8) พัฒนาการติดตามผลและรวบรวมข้อมูลการได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
ตลอดจนความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เข้าทำงานที่จบจากสถานศึกษา สนับสนุนให้ผู้เรียนมีรายได้
ระหว่างเรียน 
 1.2 จุดเด่น 
 การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจจำนวน 3 มาตรฐาน 
9 ประเด็น การประเมินนั้น มีผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการดังนี้        
  มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มีผลการประเมิน 76.60  
 มาตรฐานที่ 2  การจัดการศึกษา  มีผลการประเมิน 89.76             
 มาตรฐานที ่3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีผลการประเมิน 95.00    
 ผลรวมทั้ง 3 มาตรฐาน มีผลการประเมิน 84.20    
 จากผลการดำเนินการตามมาตรฐานของสถานศึกษา พบว่ามีผลการดำเนินการในด้านต่างๆ ที่เป็น จุดเด่น คือ
ระดับคุณภาพ "ดีเลิศ" และ "ยอดเยี่ยม"  ในประเด็นต่างๆ ดังนี้        
  1.2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย        
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  1.2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ         
  1.2.3 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา      
  1.2.4 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม      
  1.2.5 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการ
จัดการ เรียนการสอน        
  1.2.6 การจัดการเรียนการสอน        
  1.2.7 การบริหารจัดการชั้นเรียน       
  1.2.8 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
  1.2.9 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน        
  1.2.10 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา              
  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ
ว่าประกัน คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดทำ รายงานการประเมินตนเองประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ 
สาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรองรับ การประกันจากภายนอก แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานและ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา 
และจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ มีการดำเนินการตามแผนการจัดการศึกษา การ ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และจัดทำรายงานประจำปี เพ่ือพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  
 1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
 จากผลการดำเนินการตามประเด็นการประเมิน พบว่ามีจุดที่ควรพัฒนาเพื่อให้ผลการดำเนินการไปสู่ 
ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" ได้แก่ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้        
  1.3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน เพื่อลดการออกกลางคัน และทำให้จำนวนผู้เรียนสำเร็จ
การศึกษา เพ่ิมมากข้ึน         
  1.3.2 การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมมากข้ึน         
  1.3.3 การส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ         
  1.3.4 การเพิ่มจำนวนผลงาน และประสิทธิภาพด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรือ งานวิจัย ของผู้เรียน         
  1.3.5 การเพ่ิมทักษะผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ        
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  1.3.6 การเพ่ิมคะแนนผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)          
  1.3.7 การส่งเสริมการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จของศึกษา และการติดตามผู้สำเร็จ
การศึกษา        
  1.3.8 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ โดยประสานความร่วมมือกับสถาน 
ประกอบการ        
  1.3.9 เพ่ิมการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ให้เพียงพอกับสาขาวิชาต่างๆ        
  1.3.10 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้         
  1.3.11 การเพ่ิมศักยภาพในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   
  1.3.12 พัฒนาการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
 สถานศึกษาควรเร่งการส่งเสริม และสนับสนุน การบริหารจัดการด้านการเงิน ให้สอดคล้องกับ 
แผนปฏิบัติงานประจำปี ในการจัดสรรรายค่าใช้จ่ายให้แต่ละแผนกวิชาในการเป็นค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และ สื่อ
สำหรับการเรียนการสอนของงบดำเนินการ ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดำเนินการ และควรส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดทำ การประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน สร้างสรรค์ของผู้เรียน
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้งบดำเนินการให้มากกว่าร้อยละ 5 และควรส่งเสริม และสนับสนุนจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีจำนวนมากขึ้น ให้พร้อมทุก สาขาวิชา และสร้างความตระหนักในการทำความร่วมมือ (MOU) 
ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานในสถาน ประกอบการ ให้ตรงหรือสัมพันธ์กับสมรรถนะสาขาวิชาให้มากยิ่งขึ้น และควร
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติ- คุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม จากบุคคลหรือ หน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ให้มากกว่าร้อยละ ๕ ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
           
 1.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 เพื่อให้การดำเนินการของสถานศึกษาไปสู่ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ดังต่อไปนี้        
 1.4.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน เพื่อลดการออกกลางคัน และทำให้จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา 
เพ่ิมมากข้ึน จัดทำโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพ เช่น              
      1. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ แนะนำแนวทางในการเรียน การศึกษา ปรับตัวให้รับ
การ เปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเรียนการสอนสายอาชีวศึกษา ที่เน้นด้านทักษะฝีมือ และการปฏิบัติ             
     2. ติดตามผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ และนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ 
โดย เพิ่มบทบาทครูที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้ดูและใกล้ชิด รวมทั้งทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง        
 1.4.2 การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดทำโครงการ เช่น             
  1. โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมน้อมนำจิตอาสา               
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   2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาและนันทนาการ              
   3. โครงการการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และกิจกรรมอ่ืนๆ              
  4. โครงการพัฒนากิจการลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ             
   5. โครงการสายสัมพันธ์ sasans สายโลหิตรว่มใจ              
   6. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา              
   7. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพต่างๆ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ 
อวท. 
 1.4.3 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยการ 
จัดทำโครงการ เช่น              
  1. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประกอบการ              
  2. โครงการ การประกวดแผนธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ             
  3. โครงการศึกษาดูงานสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ              
  4. การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาแล้วประกอบอาชีพอิสระ        
 1.4.4 การเพิ่มจำนวนผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย และ 
ประสิทธิภาพ โดยจัดทำโครงการ เช่น              
  1. โครงการพัฒนาครู บุคลากร ในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน              
  2. โครงการร่วมกันคิด พัฒนา สร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม โดยครูบุคลากรและผู้เรียน              
  3. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่        
 1.4.5 การเพ่ิมทักษะผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยการจัดทำโครงการ เช่น              
  1. โครงการส่งนักศึกษาเข้าอบรมและพัฒนาทักษะก่อนจบการศึกษา              
  2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา และระดับจังหวัด        
 1.4.6 การเพิ่มคะแนนผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ดำเนินการจัดทำ 
โครงการ              
  1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET)        
 1.4.7 การส่งเสริมการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จของศึกษา และการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
โดยการจัดทำโครงการ เช่น              
  1. ติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา โดยส่งเสริมบทบาบท
ของ ครูที่ปรึกษาในการติดตาม        
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 1.4.8 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ โดยการจัดทำโครงการ เช่น              
  1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถาน
ประกอบการ              
  2. โครงการอบรมนักศึกษาระบบทวิภาคีด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระบบ
ทวิภาคี        
 1.4.9 เพิ่มการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ให้เพียงพอกับสาขาวิ ชาต่างๆ โดยการ
จัดทำโครงการ เช่น              
  1. จัดหาทุนปันโอกาสทางการศึกษาเพ่ือน้องเรียนดี ที่ยากจน              
  2. การระดมทรัพยากรโดยความร่วมมือจากสถานประกอบการต่างๆ        
 1.4.10 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการจัดทำโครงการ เช่น              
  1. โครงการพัฒนาห้องสมุดยุค 4.0              
  2. โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องสมุด              
  3. โครงการมุมน่าอ่าน น่าค้นหา พาสู่อนาคตท่ีดีในห้องสมุด            
  4. จัดทำห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทางในทุกสาขาวิชา    
 1.4.11 การเพ่ิมศักยภาพในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จัดทำโครงการต่างๆ เช่น              
  1. พัฒนา และซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย              
  2. พัฒนา ขยาย ติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สาย  
 เน้นการบริหารจัดการด้านการเงิน ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี ในการจัดสรรรายค่าใช้จ่าย 
ให้แต่ละแผนกวิชาในการเป็นค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสำหรับการเรียนการสอนของงบดำเนินการ และ ควร
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำ การประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีจำนวนมากขึ้น 
พร้อมทุกสาขาวิชา และสร้าง ความตระหนักในการทำความร่วมมือ (MOU) ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานในสถาน
ประกอบการ ให้ตรงหรือ สัมพันธ์กับสมรรถนะสาขาวิชาให้มากยิ่งขึ้น และเสริมแรงจูใจ ให้ครูพัฒนารายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาสาระของ รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น และควรส่งเสริม สนับสนุน 
กำกับ ดูแลให้ ครูผู้สอน และผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติ- คุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม จาก บุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก 
 
2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  จัดการศึกษาสายอาชีพ  2 ระดับ คือ     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  ดำเนินงานการจัดการศึกษา
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ในระบบ . ได้รับความเชื่อม่ันจาก ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเพิ่มข้ึนทุกปี  และในส่วนของ
สถานประกอบการ ให้การยอมรับต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัย มีความร่วมมือ   การดำเนินงานของ
วิทยาลัยที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ คือ       
 1. ด้านความรู้ ความสามารถ นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ มีความรู้ 
ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรแต่ละระดับ และสาขาวิชาสาขางาน มีสัดส่วนผู้สำเร็จ
การศึกษาเทียบ กับผู้เรียนแรกเข้า ตามเกณฑ์ที่กำหนด         
 2. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียนนักศึกษา เป็นที่พึงพอใจของหน่วยงาน สถานศึกษา 
สถานประกอบการ และบุคคลผู้มารับบริการของวิทยาลัย          
 - จากการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าสำเร็จการศึกษา จากหน่วยงานที่ผู้สำเร็จการศึกษา
ไป ทำงาน  จากสถานศึกษาที่ผู ้สำเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ  และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงาน
ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระ ได้รับข้อมูลตอบกลับเป็นที่พึงพอใจ            
 - จากการประเมินผลของสถานประกอบการ ที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน  มีความพึงพอใจต่อ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน        
 3. ด้านกิจกรรม วิทยาลัยส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านจิตอาสา      การ
ทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกับผู้อื่น การมีวินัย การเข้าสังคม การแสดงตัวในที่สาธารณะ เพื่อเป็นคนดีของ 
สังคม         
  
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 นโยบายที่สำคัญของการอาชีวศึกษาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา 
 - สถานศึกษาคุณธรรมวิทยาลัย สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดโครงการสถานศึกษาคุณธรรมและกำหนด
อัตตลักษณ์คุณธรรมสถานศึกษา"ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา"  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนนักศึกษา  
 - องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท)วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจดำเนินการ
รับสมัครเลือกตั้งิและจัดตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท)ของวิทยาลัย 
 - ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยได้เริ่มให้ความรู้แก่บุคลากรภายในวิทยาลัย และ
ได้รับรางวัลสามดาวในระดับจังหวัด สองดาวระดับภาค 
 - ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยฯได้ดำเนินการส่งบุคลากรไปอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และได้นำกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญเข้ามาใช้ในระบบการเรียนการสอนในระดับปวช 1 
 - บริหารและสารสนเทศด้วยการทําจัดโครงสร้างการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการดําเนินงาน ทุกคนมี
ส่วนร่วมและมีการประชาสัมพันธธ์กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
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 - การพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งเน้นมาตรฐานและ 
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด  
 - การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่
ชัดเจน สมบูรณ์ คลอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องนําไปปฏิบัติ 
 - ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกํากับ ติดตามการดําเนินงานอย่ างต่อเนื่องให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที ่กําหนดไว้โดยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่ชัดเจน
ครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา  
 - การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  
 - การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
 - การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี 
 -  การส่งเสริม สนับสนุน การสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของ ชุมชน                   
 -  แก้ไขลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา       
 -  การสร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็น ระบบและเป็น
รูปธรรม       
 -  การดำเนินการของสถานศึกษาเป็นไปตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด       
 -  การดำเนินการของสถานศึกษาเป็นไปตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง     
 -  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ       
 -  ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และสังคม          
 -  การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ       
 -  การสร้างทักษะความรู้ของนักเรียน นักศึกษาด้าน IT และภาษาอังกฤษที่ตรงกับ ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน        
 -  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนา กำลังคนด้าน
อาชีวศึกษา       
 -  การนำผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน       
 -  การส่งเสริมให้ครูและนักเรียน นักศึกษา มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ       
 -  การส่งเสริมการจัดทำโครงงาน โครงการวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่       
 -  การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพและจิตอาสา  
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4. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้แก่ศูนย์บ่มเพาะผู้ 
ประกอบการอาชีวศึกษา 
 4.1 ความเป็นมาและความสําคัญ 
 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นทั้งในขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือ
เป็นรากฐานสําคัญทางเศรษฐกิจ อันจะนําไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศ โดยเร่งรัดการดําเนินการที่
เกี่ยวเนื่องทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรม อาทิ สตาร์ทอัพไทยแลนด์ ซึ่งเป็น 
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้นําเสนอนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ และมีความ
เป็นไปได้ในการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษ า หรือ
ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา ได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้ผู้ที่จบอาชีวศึกษามีองค์ความรู้ด้านธุรกิจสามารถ
ออกไปเป็นผู้ประกอบการที่ตั้งตัวได้ โดยไม่จําเป็นต้องเข้าสู่ภาคแรงงานเพียงอย่างเดียว สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งใน
ระดับก่ึงฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
และการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพด้วยการ
พัฒนาทักษะพ้ืนฐานของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาทักษะ
ในการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) ด้วยการสร้างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขา
วิชาชีพ และนํามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถสร้าง
ช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุน และองค์ความรู ้ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพ (Career path) ให้กับผู้เรียน 
สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ มีการดําเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา ที่มุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียนนักศึกษา และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียน
ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู ้เรียนให้มีประสบการณ์การทําธุรกิจทั ้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื ่อนําความรู ้และ
ประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต 
 4.2 วัตถุประสงค์ 
 4.2.1 เพื่อพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู็การอาชีวศึกษาในสถานศึกษา สามารถนํากลไกการขับเคลื่อนผู้เรียน
อาชีวศึกษาของศูนย์บ่มเพาะให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ 
 4.2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพ และความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
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 4.3 กรอบแนวคิด 
 4.3.1 ศักยภาพของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา คือ มีสํานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาที่ตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสม เป็นสัดส่วน และสามารถติดต่อได้สะดวก มีป้ายสํานักงาน มีความพร้อม
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีพื้นที่บริการให้คําปรึกษา มีมุมวิชาการ การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และการสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นตน 
 4.3.2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน คือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม การศึกษาดูงานการ
ประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การดําเนินงานตามแผนธุรกิจ
ใหม่การดําเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ และ
การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 4.3.3 ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา คือ ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีจํานวนไม่น้อยกว่า 25 คน และได้ประกอบธุรกิจระหว่างเรียนจํานวน
ไม่น้อยกว่า 3 ธุรกิจ มีการนําสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ 
มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ด้านสินค้าหรือบริการ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ธุรกิจ มีการจัดทํารายงานวิเคราะห์ความยั่งยืน
ของธุรกิจในประเด็น การดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน แผนการตลาดในอนาคต ความเป็นไปได้ของธุรกิจ โดยพิจารณา
จากงบกําไรของธุรกิจ และฐานะการเงินของธุรกิจ ณ วันสิ้นงวดของการดําเนินธุรกิจโดยพิจารณาจากงบแสดง
ฐานะการเงิน และมีผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะฯสําเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ จํานวนไม่น้อยกว่า   
1 คน 
 4.4 วิธีดําเนินการ 
 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม จากบุคลากรภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา อาทิ ธนาคารออมสิน มีวิธีดําเนินการดังนี้ 
 4.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา คณะกรรมการนิเทศ 
และคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจําปี 
 4.4.2 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
สร้างความเข้าใจในภารกิจและเป้าหมายของศูนย์บ่มเพาะฯ ตลอดจนการมอบหมายหน้าที่ การดําเนินงานใน
กิจกรรมต่าง ๆ การนิเทศ การประเมินผลการดําเนินงาน และการรายงานผล เป็นต้น 
 4.4.3 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของศูนย์บ่มเพาะฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะ 
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งในแผนปฏิบัติการประจําปี ได้กําหนดภารกิจที่จะต้อง ดําเนินการไว้ เช่น กิจกรรม
การฝึกอบรม กิจกรรมการศึกษาดูงาน กิจกรรมการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมการนิเทศ กิจกรรมการ
ประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ การบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ การพัฒนาหลักสูตรการเป็น ผู้ประกอบการ การแสวงหา
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เป็นต้น นอกจากนี้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี ได้ใช้รูปแบบในการจัดทําที่
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เทียบเคียงกับแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการประสานงาน
ดําเนินการ 
 4.4.4 บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับฝ่าย
ต่างๆ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากําหนด 
 4.4.5 ดําเนินการบ่มเพาะกลุ ่มเป้าหมาย ร่วมกับคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจน 
ประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชี ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 4.4.6 ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย 
 4.4.7 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการ (Needs) ของแต่ละกลุ่ม 
 4.4.8 ดําเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทาง ราชการ 
และท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากําหนด 
 4.4.9 การนิเทศประสานงานกับผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆ ตามโครงสร้างเพ่ือรวบรวมเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอยการดําเนินงาน ในการรับการนิเทศ 
 4.4.10 ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ตามโครงสร้างเพ่ือรวบรวมเอกสาร หลักฐานร่องรอย 
การดําเนินงาน ในการรับการประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด และหรือระดับภาค ระดับชาติ ต่อไป 
 4.4.11 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานทั้งในรูปของเอกสารจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ และ 
การรายงานผลการดําเนินงานทางระบบออนไลน์ (online) 
 4.5 ผลการดําเนินงาน 
 4.5.1 เชิงปริมาณ 
 - จํานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
จํานวน 25 คน 
 - จาํนวนผู้เรียนประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ  
จํานวน 26 คน 
 4.5.2 เชิงคุณภาพ 
 - ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการได้ส่งผลงานแผน
ธุรกิจเข้าร่วมประกวดภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ทีมธุรกิจ “ระดับสามดาว "ระดับจังหวัด 
 - สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการของศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีการศึกษา 
 - ได้รับเชิญให้นําผลงานของศูนย์บ่มเพาะฯ ไปจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนําไป 
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สอนอาชีพให้แก่ชุมชน  
 4.5.3 ผลสะท้อน 
 - ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับการเชิดชูเกียรติในการ
ดําเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการระดับดีเด่น (ระดับ 3 ดาว)ในระดับจังหวัด ประจําปีการศึกษา 2561 จาก 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 - ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนให้มีสมรรถนะสู่การเป็นผู้ประอบการได้ส่งแผนธุรกิจเข้า
ร่วมประกวดและแข่งขันซึ่งผลงานที่นําเสนอผ่านการคัดเลือกได้เงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท 
 4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 4.6.1 สถานศึกษา มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 4.6.2 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้ผู้เรียนประกอบธุรกิจ หรือ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 
 4.6.3 ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้ประกอบธุรกิจระหว่างเรียน 
 4.6.4 ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู็ประกอบการอาชีวศึกษา และสําเร็จการศึกษาแล้ว
สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ 
 4.6.5 มีการนําสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ มาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
 4.6.6 เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตามกิจกรรมส่งเสริมการ
ดําเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา 

  ที่อยู่ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 73 หมู่ 9 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 
  โทรศัพท์ 029896401  โทรสาร 025431229 
  E-mail sasana_50@yahoo.co.th  Website www.sasana.ac.th 
  ประวัติสถานศึกษา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ที่ 73 หมู่ 9 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
10530 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีศาสนวิทยา ตั้งขึ้นเพ่ือสนองความประสงค์ของบรรดาผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลาน
เข้าศึกษาทางศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับควบคู่กันไปกับการศึกษาวิชาวิชาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาภาค
บังคับแล้ว  
 ด้วยเหตุนี้ อาจารย์สมาน มาลีพันธุ์ ประธานบริหารโรงเรียน จึงตกลงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 
ชั้น บนเนื้อที่ 2 ไร่ 1.3 งาน หรือ 3,720 ตารางเมตร พร้อมทั้งดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 
 ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 
ใบอนุญาตเลขที่ กน. 001/2537 ออกให้ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2537 ให้จัดการศึกษาหลักสูตรโรงเรียน สอน
ศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับ ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตะวัซซีเฎาะฮ์) 3 ปี และอิสลามศึกษาตอนปลาย 
(ซานาวียะฮ์) ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523 โดยมีนายมนตรี มาลีพันธุ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง นาย
สมศักดิ ์ มูฮำหมัด เป็นครูใหญ่ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ได้ใช้สถานที่เป็นศูนย์ให้
การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายไปพร้อมกันด้วย 
 ในปีการศึกษา 2550 โรงเรียนสตรีศาสนวิทยา ได้สร้างอาคารคอนกรีตแสริมเหล็ก 4 ชั้น ห้องเรียนอีก 
1 ห้อง และของอนุญาตจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 
สาขาวิชา พณิชยการ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการตลาด 
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 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 โดยมี นายมนตรี มาลีพันธุ์ เป็นผู้รับในอนุญาตจัดตั้ง 
และในปี 2554  ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ” มีนักศึกษา ปวช. และ ปวส. ใน
ปีการศึกษาแรก 259 คน ปัจจุบันมีนักศึกษารวม 724 คน 
 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศา
สนบริหารธุรกิจ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภถาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
 ปีการศึกษา 2559  นางสาวอรรพรรณ  สันเต๊ะ นักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จแทนพระองค์ ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน   2560  
 ปีการศึกษา 2560 นายมนตรี  มาลีพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับ
รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาวิถีพุทธ ระดับเหรียญทอง 
 ปีการศึกษา 2560 นางสาววีระยา  สลาม นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสนบริหารธุรกิจ ได้รับ
รางวัลความเป็นเเลิศด้านอาชีวศึกษา โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. 
 ปีการศึกษา 2561 นางสาวทัศศิน ันท์  เล ี ่ยงตระกูลชัย นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสน
บริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลความเป็นเเลิศด้านอาชีวศึกษา โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  
 ปีการศึกษา 2562 นายธนพัฒน์  เรืองเดช นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสนบริหารธุรกิจ ได้รับ
รางวัลความเป็นเเลิศด้านอาชีวศึกษา โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) รวมถึงการจัดการศึกษารูปแบบต่าง ๆ ที่ทาง
โรงเรียนเอกชนสามารถจัดได้ตามกฏหมาย  
 2. เพื่อให้การอบรมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถนำหลักธรรมของศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 3. เพื่อให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการ เรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน 
ครู ผู้ปกครอง บุคคลากรของโรงเรียน และชุมชนผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโรงเรียน 
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การจัดการศึกษา   
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  และ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ในหลักสูตร  และสาขาวิชาดังนี้ 
1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 -  สาขางานการบัญชี 
 - สาขางานการขาย 
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ประกอบด้วย 
 - สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี 
 - สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด 
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 ซึ ่งมีการบูรณาการภาษาอาหรับในหลักสูตร และมีการเรียนการสอนอิสลามศึกษาทั ้งในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สภาพชุมชน 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจตั้งอยู่ติดถนนมิตรไมตรี มีสภาพชุมชน เศรษฐกิจ เป็นสังคม
ชนบท ตั้งอยู่ใกล้สถานที่สำคัญได้แก่ วัด  มัสยิด โบสถ์ โรงเรียน โบราณสถาน แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สถานี
ตำรวจ ไปรษณีย์ โรงพยาบาล สถานีเดินรถประจำทาง ธนาคาร ศูนย์การค้า ตลาดสด ร้านเสริมสวย คลินิกแพทย์  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ชุมชนบ้านลำไทร) อาชีพของชุมชนโดยรอบส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง  ค้าขาย  
ข้าราชการ  ขายอาหาร  ขายเสื้อผ้า 
  สภาพเศรษฐกิจ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ที่จัดการศึกษาเพ่ือรองรับความ
ต้องการของนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจจะเรียนสายอาชีพ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจเรียนสายอาชีพของ
นักเรียน นักศึกษา มีหลายประการดังนี้ 
 1.เรื่องค่านิยมผู้ปกครอง ที่จะให้นักเรียน นักศึกษาในความปกครองเข้าเรียนสายสามัญ เพ่ือมุ่งเข้าเรียน
มหาวิทยาลัย และในปัจจุบันโรงเรียนมัธยมก็มีการเข้าร่วมโครงการวิชาชีพกับวิทยาลัยการอาชีพที่ใกล้วิทยาลัย
แล้วได้วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 
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 2เรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียน นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจนดังนั้นการที่ผู้ปกครองจะ
ส่งเสริมสนับสนุนและจะจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนทางวิชาชีพซึ่งก็เป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการเรียน
ภาคปฏิบัติและการสืบค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  
 3 ข้อมูลของผู้ปกครอง เช่น วุฒิการศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยต่อปี ฯลฯ 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา  รับจ้างและประกอบอาชีพอิสระ    ฐานะทาง
เศรษฐกิจอยู่ในระดับยากจนถึงปานกลาง   มีรายได้น้อยไม่แน่นอน  ทำให้ผู้ปกครองบางคนต้องผ่อนชำระค่าเล่า
เรียนให้กับทางสถานศึกษา 
สภาพสังคม 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยที่รายด้วยประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็น
ส่วนใหญ่ การเป็นอยู่ของประชาชนที่นับถือศาสนาต่างกันเป็นไปอย่างสงบสุข มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 

  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 139 0 0 139 

ปวช.2 165 0 0 165 

ปวช.3 207 0 0 207 

รวม ปวช. 511 0 0 511 

 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 170 0 170 

ปวส.2 202 0 202 

รวม ปวส. 372 0 372 

   
 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 191 125 65.45 

ปวส.2 89 71 79.78 

รวม 280 196 70.00 

   
 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 146 98 67.12 

ปวส.2 154 84 54.55 

รวม 300 182 60.67 
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ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

3 2 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

26 13 26 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 0 0 0 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 12 0 12 

เจ้าหน้าที่ 3 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

5 - - 

รวม ครู 38 13 38 

รวมทั้งสิ้น 49 13 38 

  ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

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

อุตสาหกรรม 0 0 0 

พาณิชยกรรม 3 3 6 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 



 
 

 

20 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
 

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

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 3 3 6 

   
 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 2 

อาคารปฏิบัติการ 0 

อาคารวิทยบริการ 0 

อาคารอเนกประสงค์ 1 

อาคารอ่ืน ๆ 1 

รวมทั้งสิ้น 4 

  ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 10,018,782.00 

งบดำเนินงาน 6,232,852.04 

งบลงทุน 512,386.49 

งบเงินอุดหนุน 1,724,316.13 

งบรายจ่ายอื่น 441,676.00 

รวมทั้งสิ้น 18,930,012.66 
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
  ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  
  อัตลักษณ์ 
  สุภาพชน คนคุณธรรม นำวิชาชีพ 
  เอกลักษณ์ 
  บ่มเพาะคุณธรรม บริการวิชาชีพ 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  วิสัยทัศน์ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจมุ่งผลิตเยาวชนให้เป็นคนดี คิดเป็น ทำเป็น เป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ 
ก้าวทันเทคดนโลยี จัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจ 
 1. จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มุ่งสู ่การเป็น
พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
 3. จัดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของวิทยาลัยและจัดระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 
 4. จัดระบบพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 5. เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
 6. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  เป้าประสงค์ 
 1. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3. มีการจัดสรรเทคโนโลยีสารสนเทส ทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เป้นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง 
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ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนานักเรียน นักศึกษาในทุกสาขาวิชาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้าน
วิชาการสาขาท่ีเรียน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  
 1. โครงการวัดและประเมินผลกลางภาค 
 2. โครงการวัดและประเมินผลปลายภาค 
 3. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในและภายนอก 
 4. โครงการสอนซ่อมเสริมภาคเรียนที่ 1-2 
 5. โครงการเรียนปรับพ้ืนฐาน 
 6. โครงการเรียนปรับเกรด 
  
 แผนงานที่2 แผนงานพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
และด้าน สมรรถนะวิชาชีพเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการหรือหน่วยงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
 1. โครงการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน/สถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของนักเรยีนทั้ง 
3 ด้าน 
 2. โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 
  
 แผนงานที่ 3 แผนงานพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู ้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและ
หลักสูตร ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
 1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา 
 2. โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. โครงการส่งครูเป็นคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 แผนงานที่ 4 แผนงานพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีทักษะ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถ
ประยุกต์ใช้ รวมถึงการใช้ภาษาสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA 
 1. โครงการวันวิชาการ 
 2. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ (V-NET) 
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 แผนงานที่ 5 แผนงานพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการหางานทำ การศึกษาต่อ 
และการประกอบอาชีพอิสระด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
 1. โครงการอบรมแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน (พ่ีพบน้อง) 
 2. โครงการอบรมวิธีการสมัครงาน 
 3. โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
 4. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 5. โครงการแระแนวอาชีพและการศึกษาต่อ 
 6. โครงการรับสมัครนักเรียนใหม่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนา ความร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียนด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA 
 1. โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสถานประกอบการ 
 2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ 
 
 แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
 1. โครงการนิเทศการสอน 
 2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. โครงการวัดและประเมินผลกลางภาค 
 4. โครงการวัดและประเมินผลปลายภาค 
 5. โครงการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 แผนงานที่ 1 การใช้ภาวะผู้นำและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของ
บุคลากรในวิทยาลัย และหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 1. การจัดแผนภูมิบริหารสถานศึกษา 
 2. งานประชุมบุคลากรของวิทยาลัยทุกเดือน 
 3. งานพัฒนาบบุคลากรตามแผนงานฝ่ายบุคลากร 
 4. โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือพัฒนาบุคลากรกับสถานศึกษา 
 5. โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก 
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 แผนงานที่ 2 แผนงานจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม 
 1. โครงการนิเทศการสอน 
 2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. โครงการวัดและประเมินผลกลางภาค 
 4. โครงการวัดและประเมินผลปลายภาค 
 5. โครงการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
 6. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
 
 แผนงานที่ 3 แผนงานการบริหารความเสี่ยง สร้างกลไกติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
เป็นระบบ ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
 1. โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 
 2. โครงการบริหารความเสี่ยง 
  2.1 กิจกรรมรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  2.2 กิจกรรมการป้องกันช่วยเหลือแก้ไขปัญหารักเรียนกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  2.3 กิจกรรมซักซ้อมการดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีภัย 
  2.4 โครงการการประกันอุบัติเหตุครู-นักเรียน 
  2.5 โครงการตรวจสารเสพติด 
  2.6 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
 
 แผนงานที่ 4 แผนงานพัฒนาระบบการดูแลให้คำปรึกษานักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื ่องและมี
ประสิทธิภาพด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
 1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  1.1 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
  1.2 กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (โฮมรูม) 
  1.3 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
  1.4 ประชุมผู้ปกครองรับผลการเรียน 
 
 



 
 

 

25 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
 

 แผนงานที่ 5 แผนงานพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการด้วยวงจร PDCA  
 1. โครงการ 5 ส 
 2. โครงการพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
 3. โครงการสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิตและรักการอ่าน 
 4. โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม 
 5. งานตรวจสอบอาคารและซ่อมแซม 
  
 แผนงานที่ 6 แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 1. โครงการจัดซื้อหนังสือ ตำราเรียน 
 2. งานจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
 3. โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 
 4. โครงการพัฒนาสื่อ วัสดุเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 
 แผนงานที่ 7 แผนงานพัฒนาบุคลากรทุกคนของโรงเรียนในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
 1. โครงการส่งเสริมการศึกษาดูงานของบุคลากรตามสาขาวิชา 
 2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
 3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 4. โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 5. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 6. โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นประจำปี 
 7. โครงการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรประจำปี 
 8. โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรภายในวิทยาลัย 
 
 แผนงานที่ 8 แผนงานการบริหารการเงินและงบประมาณที่กำหนดด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  
 1. งานจัดทำแผนงบประมาณการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
 2. งานจัดทำแผนงบประมาณการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและโครงงาน 
 3. สรุปงบโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการใช้จ่ายงบดำเนินการ 
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 แผนงานที่ 9 แผนงานระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวสึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศด้วยวงจร PDCA 
 1. โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการตามสาขาวิชา 
 2. โครงการอบรมให้ความรู้-ประสบการณ์การทำงาน (เชิญวิทยากรภายนอก) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 แผนงานที่ 1 แผนงานบริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคมองค์กร ทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยคุณภาพวงจร PDCA  
 1. โครงการบริการ/วิชาชีพสู่ชุมชน/ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 2.โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถานประกอบการ จัดบรารวิชาชีพแก่ชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย (ผู้เรียน) 
 แผนงานที่ 1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยและโครงงานที่นำไปใช้ในการพัฒนา การเรียนการสอน ชุมชนสังคม และประเทศชาติด้วยวงจร PDCA  
 1. โครงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
 2. โครงการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน เผยแพร่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย (ครู) 
 1. โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและบทความ
ทางวิชาการ 
 2. งานเผยแพร่ผลงานต่างๆ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนากิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
 1. กีฬาและนันทนาการ 
  1.1 กีฬาสัมพันธ์ 
  1.2 กีฬาประเพณีสัมพันธ์ 
  1.3 พัฒนาทักษะด้านกีฬาและเสริมสร้างสมรรถภาพ 
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 2. โครงการปลูกจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
  2.1 กิจกรรมการฝึกวิชาทหาร 
  2.2 กิจกรรมส่งเสริมบทบาทสภานักเรียน 
  2.3 กิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบวิทยาลัย 
  2.4 กิจกรรมลูกเสือ 
 
 แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
 1. จัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.1 กิจกรรมเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ชมรมลิเกฮูลู ชมรมปันจักสีลัต ชมรมรักการอ่าน ชมรม
กอรีและมุร๊อตตั้ล  
  1.2 กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมรมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ชมรมท่องเที่ยว 
 2. จัดกิจกรรมประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  2.1 กิจกรรมวันสำคัญต่่างๆของชาติ 
  2.2 กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญู (วันพ่อ-วันแม่) 
  2.3 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมพิธีไหว้ครู 
 
 แผนงานที่ 3 แผนงานพัฒนา กิจกรรมปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  
 1. โครงการกระดาษรีไซเคิล 
 2. โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 3. โครงการขยะแลกต้นไม้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ 
 แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยประจำปีโดยใช้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
 2. โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่เรื่อง ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
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 3. งานจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
 4. งานการจัดทำแผนการประกันคุรภาพภายใน 
 5. โครงการอบรมเรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 6. โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 7. การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในทุกเดือน 
 8. งานจัดทำรายงานประเมินตนเอง 
 9. งานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 10. งานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 
 
 แผนงานที่ 2 แผนการนำผลการปะเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารงานประกันให้ได้มาตรฐาน 
 1. รายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการบริหารการศึกษาและท่ีประชุมครู 
 2. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและที่ประชุมครู 
 3. การนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 
 4. งานเผยแพร่ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในต่อสาธารณชน 
 5. โครงการจัดทำรายงานประจำปี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุคการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาครู นักเรียน นักศึกษารองรับประชาคมอาเซียน 
 1. โครงการ ENGLISH CLUB 
 2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น) 
   
กลยุทธ์ 
  กลยุทธิ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ตามกระบวนการเรียนรู้วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานประกอบการ หน่วย ชุมชน ที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่มีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ป ี
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 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 
กลยุทธิ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้วิชาชีพให้มีคุรภาพ และได้มาตรฐาน 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ และประชาคมอาเซียน 
 ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนสถานประกอบการที่ร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของครูผู้สอนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับคุณภาพการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 
กลยุทธิ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับคุรภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการ
ใช้อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน โรงฝึกงาน ห้องอินเตอร์เน็ต ศูนย์วิทยบริการ 
 ตัวชี้วัดที่ 13 ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 
 ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา และผุ้เรียนที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดระบบ
ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 
กลยุทธิ์ที่ 4 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 
 ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 20 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทสของสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 21 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ตัวชี้วัดที่ 22 จำนวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
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 ตัวชี้วัดที่ 23 จำนวนครั้งของการจัดประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจ โดยใช้หลักการประชาธิปไตย 
 
กลยุทธิ์ที่ 5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในวิชาที่สอนและการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงานเพ่ือพัฒนาตนเอง 
 ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม 
 ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
 
กลยุทธิ์ที ่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ข้อมูลการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยและ
โครงงานที่นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละของผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำไปใช้
ประโยชน์ และเผยแพร่ในระดับต่างๆ 
 ตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละของผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่นำไปใช้
ประโยชน์ และเผยแพร่ในระดับต่างๆ 
 ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละงบประมาณในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทำและดำเนินการจัด
ประกวดจัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานทางวิชาชีพ 
 
กลยุทธิ์ที่ 7 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัดที่ 30 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ตัวชี้วัดที่ 31 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น 
 ตัวชี้วัดที่ 32 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมโดยเฉลี่ย 
 ตัวชี้วัดที่ 33 ร้อยละงบประมาณด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
กลยุทธิ์ที่ 8 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชน และชุมชน 
 ตัวชี้วัดที่ 34 จำนวนสถานประกอบการที่สร้างความร่วมมือกับสถานศึกษา 
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 ตัวชี้วัดที่ 35 จำนวนผู้เรียนที่เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ 
 
กลยุทธิ์ที่ 9 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
 ตัวชี้วัดที่ 36 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพในการอาชีวศึกษารับรอง 
 
กลยุทธิ์ที่ 10 จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้าน
บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ 
 ตัวชี้วัดที่ 37 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ตัวชี้วัดที่ 38 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
 
กลยุทธิ์ที่ 11 จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวชี้วัดที่ 39 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัดที่ 40 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัดที่ 41 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวชี้วัดที่ 42 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

สถานศึกษาปลอดภัย ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงแรงงาน 

สถานศึกษาคุณธรรม ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ 
สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 

การนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ 
สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 

สถานศึกษาปลอดภัย ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงแรงงาน 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางเมทินี อิมามี  
โมเดลการเรียนรู้วิชาระบบบัญชี 
ด้วยแผนภาพทางเดินเอกสาร - 
ระบบขายสด 

ชนะเลิศ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นายสมชาย มะหะมาน  
การพัฒนาบทเรียนภาษาอาหรับ
ด้วย โปรแกรม Google site 

ชนะเลิศ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นายสมชาย ผิวงาม  
สื่อการสอนสิ่งประดิษฐ์โมเดล
เน็ตเวริ์ก 

ชนะเลิศ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 



 
 

 

33 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายประสาน ศรีมาลา  
การพัฒนาบทเรียน วิชาศาสน
ประวัติ ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Power Point 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางฮัสนา และไหม  
สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์พาณิช
ยกรรม เรื่องตั๋วเงิน โดยผ่าน web 
site 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวอณู เทศงามถ้วน  
Scarpbook รายการปรับปรุง
วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นายสมทวี มานวงศ์  
สื่อการสินมัลติมีเดีย เรื่องการถือศิ
ลอด วิชาอัลกุรอานศึกษา ระดับ 
ปวส.2 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวสุพนา หมัดหมุด  
สื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนเรื่อง 
การใช้สีให้เหมาะสมกับชิ้นงาน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวศิริกันยา วงษ์สุรียะ  
สื่อการสอนการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม power 
point 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวสนธิยา โซ๊ะกิ๊  
สื่อการสอนแบบจำลอง เรื่อง การ
เชื่อมต่อ ADSL Modem 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 



 
 

 

34 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสมชาย มันเดวอ  
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง กุรบาน วิชา ศาสน
บัญญัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางยุพา ไทยพิทักษ์  
พิมพ์ดีดให้เก่ง เกมส์ online ช่วยได้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวศิรินภา วงษ์สุรียะ  
สื่อการสอนวิชาวจนศาสนดา 4 
เรื่องสัญญาณวันสิ้นโลก ที่สอนโดย
โปรแกรมมัลติมีเดีย 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวบุศรา วงศ์สมาน  
การศึกษาวิธีการสอนโดยใช้สื่อ
มัลติมีเดีย เรื่องสกุลเงิน วิชาศาสน
บัญญัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางรัตติญา สุวินัย  
สื่อการสอนสิ่งประดิษฐ์ วิชาคอมพิว
เอตร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นายวิศิษฐ์ สุมาลยศักดิ์  
การพัฒนาสื่อการสอนด้วยสื่อพาว
เวอร์พอยท์ วิชาเอกภาพ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นายสมชาติ กำมะหยี่  
การพัฒนาความรู้รายวิชาอัลกุรอาน 
ด้วยโปรแกรม Microsoft Power 
Point 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 



 
 

 

35 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางธณัฐดา ยีมิน  
โมเดลสื่อทฤษฎีการขายวิชาการขาย
เบื้องต้น 2 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวกฤติมา มะลิวัลย์  
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โมเดลสื่อการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ถ่านเปลือกฟัก
ข้าวดูดกลิ่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางธณัฐดา ยีมิน, นางเมทินี อิมามี, นาง
ยุพา ไทยพิทักษ์, นางสาวสุพนา หมัดหมุด, 
นาวสาวบุศรา วงษ์สมาน,  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 
12 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอณู เทศงามถ้วน, นางสาวศิรินภา 
วงษ์สุรียะ, นายภราดร แก้วนุช, นาย
สมชาย เลาะซำซู, นางสาวศิริกันยา วงษ์สุรี
ยะ, นางฮัสนา และไหม  
การประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 12 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวบุศรา วงษ์สมาน  
ผลงาน ตราสินค้าฮาลาลและฮารอม การ
ประกวดสื่อการเรียนการสอน (ครู) 

ชนะเลิศ ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางรัตติญา สุวินัย  
ผลงาน โมเดลโดมิโน เรื่อง คอมพิวเตอร์

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย



 
 

 

36 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

เบื้องต้น การประกวดสื่อการเรียนการสอน 
(ครู) 

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์ บุสมาน  
ผลงาน DSE by Hand การประกวดสื่อการ
เรียนการสอน (ครู) 

ชนะเลิศ ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายสมชาติ กำมะหยี่  
ผลงาน การออกเสียงพญัชนะภาษาอาหรับ 
การประกวดสื่อการเรียนการสอน (ครู) 

ชนะเลิศ ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวกฤติมา มะลิวัลย์  
ผลงาน การเปลี่ยนสถานะของสาร การ
ประกวดสื่อการเรียนการสอน (ครู) 

ชนะเลิศ ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ ก้านพลูกลาง  
ผลงาน สื่อมัลติมีเดีย วิชาภาษาอังกฤษ 
เรื่อง วันที่และเวลา การประกวดสื่อการ
เรียนการสอน (ครู) 

ชนะเลิศ ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายสมชาย มันเดวอ  
ผลงาน สื่อมัลติมีเดีย วิชาศาสนบัญญัติ 4 
เรื่อง อุมเราะห์ การประกวดสื่อการเรียน
การสอน (ครู) 

ชนะเลิศ ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายพิเชษฐ์ ดอกรัก  
ผลงาน จับล้วงจับลุ้นเพื่อแสดงความเข้าใจ
โดย อริยสัจ 4 การประกวดสื่อการเรียน
การสอน (ครู) 

ชนะเลิศ ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายบรรชา เสือสมิง  
ผลงาน โมเดล เรื่อง อาหารต้องห้ามใน
อิสลาม การประกวดสื่อการเรียนการสอน 
(ครู) 

ชนะเลิศ ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นาสาวศิริรภา วงษ์สุรียะ  
ผลงาน สื่อมัลติมีเดีย วิชา วจนศาสดา 2 
เรื่อง หลักปฏิบัติ 5 ประการ การประกวด
สื่อการเรียนการสอน (ครู) 

ชนะเลิศ ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวอณู เทศงามถ้วน  
ผลงาน Circle Swing Card : Cost การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดสื่อการ
เรียนการสอน (ครู) 

ชนะเลิศ ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวสนธิยา โซ๊ะกิ๊  
ผลงาน โมเดลจำลองเครือข่าย การ
ประกวดสื่อการเรียนการสอน (ครู) 

ชนะเลิศ ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายสมชาย ผิวงาม  
ผลงาน ระบบอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ 
การประกวดสื่อการเรียนการสอน (ครู) 

ชนะเลิศ ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายประสาน ศรีมาลา  
ผลงาน สื่อมัลติมีเดีย วิชาศาสนประวัติ 6 
เรื่อง คอลีฟะฮ์ อาลี อิบนิ อบีตอลิบ การ
ประกวดสื่อการเรียนการสอน (ครู) 

ชนะเลิศ ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางฮัสนา และไหม  
ผลงาน Math Skill การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดสื่อการเรียนการสอน 
(ครู) 

ชนะเลิศ ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางยุพา ไทยพิทักษ์  
ผลงาน BCG Timing การประกวดสื่อการ
เรียนการสอน (ครู) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางปัณฑิจา กล่าวรัมย์  
ผลงาน สำนวนสุภาษิต การประกวดสื่อการ
เรียนการสอน (ครู) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายวิศิษฐ์ สุมาลยศักดิ์  
ผลงาน สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง หลักศรัทธาที่
ถูกต้อง การประกวดสื่อการเรียนการสอน 
(ครู) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายสมทวี มานวงค์  
ผลงาน สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง อักษรอาหรับ 
การประกวดสื่อการเรียนการสอน (ครู) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางเมทินี อิมามี  
ผลงาน โมเดลจำลองการจัดตั้งบริษัท จำกัด 
การประกวดสื่อการเรียนการสอน (ครู) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวศิริกันยา วงษ์สุรียะ  
ผลงาน สื่อมัลติมีเดียสัญลักษณ์และการ
เขียนผังงาน การประกวดสื่อการเรียนการ
สอน (ครู) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาววิศัลยา ทองทับ  
ผลงาน กระเป๋าความรู้ เรื่อง การบวกลบ
เลขฐาน การประกวดสื่อการเรียนการสอน 
(ครู) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสมชาย มะหะมาน  
ผลงาน สื่อมัลติมีเดีย วิชาภาษาอาหรับ 
เรื่องธนาคารอิสลาม การประกวดสื่อการ
เรียนการสอน (ครู) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวกวินณา บีบี  
ผลงาน ชื่อบัญชี การประกวดสื่อการเรียน
การสอน (ครู) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางธณัฐดา ยีมิน  
ผลงาน Advertising Story Bord การ
ประกวดสื่อการเรียนการสอน (ครู) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวโสรยา วันหวัง นายวศิรุต บุญมาเลิศ นาย
อภิสิทธิ์ มานมูเลาะ นายพีรพงษ์ ขำมิน นายวงศกร 
กลิ่นจันทร์ นายอภิสิทธิ์ อับดุลเลาะ นางสาว
กรรภิรมย์ ศรีอุไร  
สเปรย์น้ำหอมปรับอากาศจากดอกไม้ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวนุตนลิน เรืองทอง นางสาวเมธาวดี อาจ
หาญ นาวสาวบุษบา ยางคำ นางสาวมาริสา วังหวัง 
นางสาวสุชานันท์ บัวเจริญ นางสาวปนัดดา ซันเฮม 
นางสาวพัทธนันท์ อนุกูล นางสาวฟารีดา ปานนพ
ภา นางสาวบุศราวดี วงศ์  
ผลิตและจำหน่าย ฟิรด้าวสฺ ตะละกง 

ชนะเลิศ ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวสุวรรณี ศรีแพง นางสาวสิริญญา รักญาติ 
นางสาวนริศรา และโซ๊ะ นางสาวสุกัญญา โต๊ะสะ

ชนะเลิศ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ฮะ นางสาวชลิตา แสงศรี  
ผ้าปูละหมาดอเนกประสงค์ 

ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวณัฐชา เทียนมณี นายณัฐวุฒิ เซ็นหลวง 
นางสาวมีนา ภูมีสุข นางสาวฮัสนา บินฮาซัน 
นางสาวปาณิสรา อ่วมอ่อน  
บัวลอยดอกไม้จากมันม่วง 

ชนะเลิศ ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวสุธิชา วันหวัง นายอนาวิล วันหมัด นายอิส
เรส สะเล็ม นางสาวอริศรา แสงมนุษย์ นายทินกร 
เซ็นสง่า นางสาวรัชนีกร มินเนตรนางสาวธศิมา จิต
เกียรติสุข นายนฤเบศร หมัดรัง นายนัทธพล พ่ึง
กุศล  
กล้วยน้ำว้าบดเพ่ือสุขภาพ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นายชารีฟ ขันประสิทธิ์ นางสาววีระยา สลาม 
นางสาวนาตาชา วารี นางสาวเมทินี ยามันซาบีดีน 
นางสาวอริศรา เซ็นดี้ นางสาวกันยา มะภู่ทอง 
นางสาวเบญญาทิพย์ คำอินทร นางสาวสโรชา 
สบายภักดิ์ นางสาวพิมปภัส ฮัด  
วีวี่ขนมดอกจอก 

ชนะเลิศ ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวมาทินี มะหะมาน นางสาวอิลฮาม สาลี 
นางสาวฟาตีฮะห์ เจะหลง นางสาวภรณ์พิสุทธิ์ เย็ง
เต๊ะ นางสาวรังศิญา สะนิละ นางสาวกิตติยา 
พิจารณา นายกฤษดา ซูโอ๊ะ  
ผลิตและจำหน่ายคุกกี้ตัวหนอนสอดไส้แยมมะม่วง 

ชนะเลิศ ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวอันดา นพคุณ นายวีรชัย สลามเต๊ะ นาย
กีรติ ฟักเขียว นางสาววรรณา มินซอมอ นางสาว
พรนภา จอกเงิน นายอรุณโรจน์ สันเต๊ะ นายสนูซี 
นุชเซ๊าะ นางสาวเมธาวดี มีมูซอ นายริฟอัต เจ๊ะสา
รี  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 



 
 

 

41 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ออกแบบโลโก้รายการเมนู นามบัตร เพื่อร้าน 
SASANA Café Miracle 

นายสัญญา เจ๊ะหมัด นายสหัสวรรษ มานวงศ์ นาย
บวรนันท์ แบนท้วม นางสาวสุดารัตน์ เดวีเลาะ 
นางสาวรินดา จันทร์แตง นางสาววริศรา คะเดแย้ม 
นายพีรภัทร มะแย้ม นายณัฐวัตร กิจประพันธ์ นาย
นาดี พิทักษเ์มธานนท์  
การปรับภูมิทัศน์โครงสร้างหลังคาสนาม ด้วย
โปรแกรมกูเกิลสเก็ตซ์อัป (Google SketchUP) 
สำหรับวิทยาละยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวปิยะพร ฮอหมัด นายศรายุทธ มานะเกษม 
นางสาวชนิดา เชาว์ไว นางสาวธัญชนก กลิ่นมาลัย 
นายอนาวิน กลิ่นมาลัย นางสาวอทิตยา ทิพย์
สุวรรณ์ นายอัครกรณ์ วรรณะ นางสาวสิตรีฮาย๊าต 
แอดำ นางสาวณัฐกานต์ แย้ม  
วีดีโอการออกแบบตกแต่งภายใน ด้วยโปรแกรม 
Sweet Home 3D 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวสุทธิณี ชีพรต นายอธิวัฒน์ รอดเพียน 
นางสาวกนกวรรณ คำนวณ นายวิษณุ ศรีสกุล นาย
อนาคิน อุดมวัฒนะ นางสาวนีรยา หวังใจ นางสาว
เจษฎี มีทองคำ นายปฏิภาณ พุ่มดอกไม้ นายอุซา
มะห์ สนีเฮง นางสาวนดา หมุ  
ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวจริมา ฉันเต๊ะ นายปัฐพงษ์ ผลจัด นาย
ชลาธร ผวิงาม นายวริศ ศิริยามัน นางสาวนรินทร 
ไทยบำรุง นายจุลจักรดิ์ เยื้อนหนูวงศ์ นายธรรพ์ณ
ธร แก้วแย้ม นายไวยวี เลาะห์มิน นางสาวเจนจิรา 
มั่นคง นางสาวสมฤ  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 



 
 

 

42 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ชั้นวางรองเท้าจากวัสดุเหลือใช้ สำหรับโรงเรียน
สอนศาสนามู่รอกิ๊บบุ้ลอิสลาม(เปรงลาดน้ำขาว) อ.
เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

นายอภิวัฒน์ หวังโซ๊ะ นายอนาวิน เจ๊ะดิ นางสาวดุ
สิตา วันหวัง นายอัครรินทร์ สลามเต๊ะ นายนพรุจ 
หมัดละ นางสาวซารีนา บินลาเต๊ะ นายธนะพร ปิย
ตระกูล นายวิศรุต หมัดละ นายศักดิ์สิทธิ์ อับดุล
รอฮิม  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวอินธิรา หมัดแก้ว นางสาววีรวรรณ เล็ม
เมาะ นางสาวศณิศร ยีมิน นางสาวเมทิกา มณีรัตน์ 
นางสาวภาวิณี มะตัง  
ผลิตน้ำยาล้างจานสูตรสับปะรดเพื่อจำหน่าย 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวสาวิตรี สุกรี นายสราวุธ น้อยนงเยาว์ นาย
เสกสันติ์ จันทร์สุข นางสาวปราณี มูหมัดซาและ 
นายสหรัฐ ตีวงษ์นุ้ย  
กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์จากเศษผ้า 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นายชานนท์ โสภาคดิษฐ์ นายชยังกร ลาวัง นาย
วีรวัฒน์ ซอเฮง นางสาวนฤมล เลาะหมุด นายกีรติ 
บุญมาเลิศ นางสาวสตางค์ อาหมัด นายวทัญญู มินิ 
นายชาคริต บู่ทอง นายรัชชานนท์ ฮาเซะ นางธนา
กร พึ่งกุศล  
หนังสั้น เรื่องเสี้ยววินาที การป้องกันและแก้ปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวหทัยรัตน์ มัดยูโก๊บ นางสาวณัฐกานต์ เจ๊ะ
มัด นายณัฐพงศ์ มะโมดี นางสาวศิรินดา กิจ
ประพันธ์ นางสาวณัฐธิญา ปาสะและ นางสาวศุภ
รัตน์ ดำชมทรัพย์ นางสาวชลิตา โซ๊ะมาลี นาย
ภราดร อยู่แสง นายอนันต์ แก  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 



 
 

 

43 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ผ่าน
ระบบมัลติมีเดีย 

นายภานุวัฒน์ เต๊ะซัน นางสาวธีรนุช มังประเสริฐ 
นางสาวสรารัตน์ ทองอ่อน นางสาวทัศศินันท์ เลี่ยง
ตระกูลชัย นางสาวประวีณา เจริญลิบ นางสาว
มนัสววรณ มะตัง นางสาวเรนันท์ชนา ปานนพภา
นางสาวปรียานุช พันคำ  
กระหรี่พั๊ฟมะม่วงหาวมะนาวโห่เพื่อจำหน่าย 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวเมลิสา เจ๊ะหวังมา นายสุรชัย บัวเจริญ 
นายนที โมรา นายพงษกร โสณะมิตร นายพีรวัฒน์ 
ยาวังวันเด่น นายอัศดา จันทร์สุข นางสาวกัญทิมา 
บุญดา นางสาวมัสสุรี มะมา นางสาวมัชฌิมา 
ยะก๊บ นายสิรภพ หลังทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวอริสา เหมศิริ นางสาวรินรดา จามจุรี 
นางสาวศภุารัตน์ หวังทุ นางสาวกัลป์ยกร หมุด
ทอง นายเบนจามิน โต๊ะทอง นายอัฟดอลย์ 
เปาะเยะ นายณัฐวุฒิ แก้วแย้ม นายชาลี โมรา นาย
ธนพล จำปี นายอาบิ๊ด มะลูลีม  
ชั้นวางหนังสือ จากวัสดุเหลือใช้ สำหรับโรงเรียน
อิบราดุซซอลีฮีน เขตมีนบุรี กทม. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวนริศรา บางใหญ่ นายอภิสิทธิ์ สลาม นาย
เกริกพล มานมะลี นายธวัชชยั ดวงเศรษฐีเลิศ 
นางสาวกรพิณ มินอาวัง  
สบู่เหลวสมุนไพรขมิ้นผสมใยบวบ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวณัฐลดา เดรดาษ นายงสาวธนาธร ตรีพงษ์ 
นางสาวรุ่งนภา น้องสะคราญ นางสาวจีรนันท์ สัน
ประเสริฐ นางสาวสุกัญญา อิ่มไพร นางสาวรัตติ
การณ์ อิมามี นายวีรภัทร แป๊ะสมัน นายพลวัฒน์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 



 
 

 

44 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

พุ่มพวง นางสาวมาริษา  
บัวลอยช็อคลาวาเพ่ือจำหน่าย 

นางสาวรัตติกา ลาวัง นายปณัตน์ กอและ นายณัฐ
พล เลาะหมุด นางสาวศรุฑยา สุทัศนศึกษา 
นางสาวสกุลตา มั่นคง นางสาวศศิธร รักการษ์ 
นายชลาดล สลามเต๊ะ นางสาวสุกัญญา บุญ
ประเสริฐ นายณัฐนันท์ เลาะเมาะ  
VDO สอนการทำไม้กวาด จากวัสดุเหลือใช้ สำหรับ
โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว (เปร็งประชาสรรค์) อ.
เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวไอย์รีน หมัดสอ๊ิด นายจิรายุทธ์ นิกาจิ๊ นาย
วิริยะ แก้วเกตุ  
ชั้นวางของจากสิ่งเหลือใช้เพื่อวิทยาลัย
อาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวมลฤดี สมหวัง นางสาวอินธิรา มังสัง 
นางสาวปิยะดา สลามเต๊ะ นายกีรติ สนีเฮง 
นางสาวเรไร ยายา นางสาวเพ็ญนภา โซ๊ะประสิทธิ์ 
นางสาวณัฐิตา ยินดีทิพย์ นางสาวสุกฤตา มังกร
วงษ์ นางสาวณัฐธิฌา มะขยัน น  
ผลิตและจำหน่ายเอแคลร์เพ่ือสุขภาพ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวดาลีนา ทองคำ นางสาวจัสมิน โตสวัสดิ์ 
นายวีรเทพ มินซอมอ นางสาวปุณยนุช โต๊ะอาดำ 
นางสาวมณฑิรา สนสุวรรณ์ นางสาวพรพรรณภา 
ใจเผื่อแผ่นายทัศนุ โค้วยู้ นายเตชินท์ นุ้ยผอม นาย
นาวิน กีโซ๊ะ นายณัฐวั  
ตู้แขวนชุดละหมาด ออกแบบด้วยโปรแกรม 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาววิศรุตา วัง นางสาวผกามาศ โสภา นางสาว
ณิชา มุงอินทร์ นางสาววรัญญา เจ๊ะสุโหลง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

 

45 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวเกศกัญญา ชมมิน นายศรายุทธ์ แบรอฮีม 
นายธีรภัทร์ สืบวงษ์ นางสาวศุภนิดา ขำกา 
นางสาวสกีนา ปาทาน นายธนากร หล  
ขนมไข่นกกระทาสอดไส้เพื่อผลิตและจำหน่าย 

ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวรัตนา รัตนกำเนิด นางสาวสุนิษา รัง
ประเสริฐ นางสาวปิยนุช ซูกองปาน นางสาววรา
พร สูงแข็ง นางสาวไอลดา มีรัตน์ นางสาวเยาว
มาลย์ เดวาหมัด นายณภัทร์ จิตต์หมวด นางสาวว
ริสรา เทศมาลา นางสาววรดา ยะก๊บ  
ข้าวเนื้อพันคำ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาววิรินทร์ญา ศรีประภา นางสาวมานิดา โต๊ะ
กา นายธนาคาร นาอุดม นางสาวศิรินาถ นาวารี 
นางสาวภัทราวดี มลิวัน นางสาวอริสรา แอดำ 
นางสาวสายสมร ชัยสอนปัจจัย นางสาวรัตติกาล 
แสงสุข นางสาวทอฝัน โหโซ๊ะ  
คุ้กกี้บราวนี่ธัญพืช 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวพินทุสร จินดาประดิษฐ์ นายนัฐนันท์ เจจือ 
นางสาวน้องกบ โต๊ะสำลี นางสาววิรินดา น้อยปลา 
นางสาวปรารินทร์ มิตรอำพันธ์ นางสาวทอฝัน 
เรืองเดช  
กระด้งเมี่ยง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวอวัสดา เย็นประสิทธิ์ นางสาวธัญญาเรส 
รักใคร่ นางสาวกัลยณัฐ ฮาซัน นายณัฐวัฒน์ สลาม 
นายพีรวิชญ์ โต๊ะเหม นายพงศภัค วอระหวัง 
นางสาวพิริณยา วงศ์สุวิทยานันต์ นางสาวพลอย
รัตน์ เดวีเลาะ นางสาวมิรั  
ผลิตและจำหน่ายขนุนทอดปรุงรส 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสุทัตตา ปะนัดตา นางสาวน้ำฝน มูและ 
นางสาววรนุช เมฆลอย นายทักษ์ดนัย ยะกูบี 
นางสาวสุจินธรา ศิริเจริญ นางสาวศิรดา สะเล็ม 
นางสาวกัญชพร มั่งคง นางสาวนฤมล เลาะณี 
นางสาววรรณภา ม่วงมั่น นางสาววีร  
ไตปลาแห้งสามรสอบสมุนไพร 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวสุธารัตน์ โฉมงาม นางสาวณัฎฐนิช สมา
เด๊ะ นางสาวไอริน โพธิ์เลาะ นางสาวธนาภรณ์ ฟัก
เขียว นางสาวปิยรัตน์ สอนามา นางสาวจุฬา
ลักษณ์ สลาม นายวิศรุต เหมสมัน นางสาวจินา
ภรณ์ สุวามิน นางสาวภัทรลดา วั  
ผลิตและจำหน่ายซาลาเปาแซนวิช 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวอรดา มะหะหมัดฮะซันย์ นางสาวมลธิรา 
สายสุวรรณ นางสาวศรัญญา เจ๊ะหมัด นางสาว
วรรณนิภา พวงมณี นายสุริยา เหมนิหมัด  
เข็มกลัดดอกไม้จากผ้า 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นายชยังกร ลาวัง นางสาวสุกัญญา อิ่มไพร 
นางสาวสุพรรษา แตงสุก นางสาวแพรทอง จันทสร 
นายสิริพงษ์ ทับทิมอ่อน นายชยุตพงศ์ อ่องพิมาย  
การประกวดมารยาทไทย และสมาคม 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวสุกฤตา มังกรวงษ์ นางสาวสายสมร ชัย
สอนปัจจัยนางสาวศิรินาถ นาวารี  
การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นายธรรพ์ณธร แก้วแย้ม นางสาวอารยา บริสุทธิ์ 
นางสาวเบญญาทิพย์ คำอินทร นายกฤษดา ซูโอ๊ะ 
นายสุฤษี อิบรอเฮม นางสาวสตรีรัตน์ พรมทา นาย

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ณัฐกิตติ์ กิตประพันธ์ นางสาววริสรา คะเดแย้ม  
การประกวดรำวงมาตรฐาน 

นางสาวแพรทอง จันทสร  
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวเรนันท์ชนา ปานนพภา นางสาวอารีญา 
บุญมาเลิศ นางสาวสโรชา สบายภักดิ์  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้ง
ที่ 28 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

นางสาวฐิติยา ดิษประธูป นางสาวโยษิตา นิกาจิ๊ 
นางสาวสิเรียม กลิ่นมาลัย นางสาวเอวิตา กองเซ็น 
นางสาววริสรา มาอีน นางสาวนาดา หวังโซ๊ะ นาย
ภูวฤทธิ์ มูฮำหมัด นายสหชาติ สันประเสริฐ  
ซีดีสอนการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองจอก
พิทยานุสรณ์มัธยม เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวฐิติยา ดิษประธูป นางสาวโยษิตา นิกาจิ๊ 
นางสาวสิเรียม กลิ่นมาลัย นางสาวเอวิตา กองเซ็น 
นางสาววริสรา มาอีน นางสาวนาดา หวังโซ๊ะ นาย
ภูวฤทธิ์ มูฮำหมัด นายสหชาติ สันประเสริฐ  
ซีดีสอนการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองจอก
พิทยานุสรณ์มัธยม เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นายวีรกุล น้อยนิตย์ นางสาวณภัทร หวังประโยชน์ 
นางสาวมนัสวี น้อยปลา นางสาววาริศรา เจริญ

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

วงษ์ นางสาวนริศรา พลายงาม นางสาวพัชรี ศรี
สวัสดิ์ นายเมธา บุญเนียม นายพิชญากร สุวรรณ
รัฐภูมิ นางสาวนริศรา บั  
VDO การเรียนรู้เกี่ยวอุปกรณ์ภายในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบมัลติมีเดีย สำหรับ รร. 
ดารุลนาอีม อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 

ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวนริศรา มูฮำหมัด นางสาวนัสนันท์ สมา
ยะห์ นายณัฐนนท์ บัวการีม นายเสฎฐวุฒิ คชเสนา 
นายอรรถพล มุสตอฟาดี นายนูรดิง เจะเละ นาย
ปรีติ มะแย้ม นายธราดล ประวัติเดิม นายธนพัฒน์ 
รอมาลี นางสาวสุนิตา ด  
นางสาวนริศรา มูฮำหมัด นางสาวนัสนันท์ สมา
ยะห์ นายณัฐนนท์ บัวการีม นายเสฎฐวุฒิ คชเสนา 
นายอรรถพล มุสตอฟาดี นายนูรดิง เจะเละ นาย
ปรีติ มะแย้ม นายธราดล ประวัติเดิม นายธนพัฒน์ 
รอมาลี นางสาวสุนิตา ด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นายณัฐชนนท์ บุตรศิริ นายณัฐวุฒิ ซอเตี้ย นาย
อิทธิวัฒน์ ฐิตะลักขณะ นางสาวปริญญภัทร สลาม
เต๊ะ นางสาวยุพารัตน์ วันหลัง นางสาวกัลยารักษ์ 
มะลิวัลย์ นายพลพล วังหลัง นางสาวปนัดดา กอง
แก้ว นางสาวบัณฑิตา  
ขั้นตอนการบำรุงรักษาเบื้องต้น ผ่านระบบ
มัลติมีเดีย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวอารียา วงษ์สลาม นายวันชัย มาแม นาย
ณัฐวุฒิ ปั้นมา นางสาววาสนา เด่นตรี นางสาว
มณฑิรา สมันเลาะ นางสาวกานต์มณี เปล่งผิว 
นางสาวจันทิมา นามชารี นางสาวชลิตา โพธิ์
สุวรรณ นางสาวกมลชนก ทองหยอด นาง  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

คำศัพทภ์าษาอังกฤษหมวดสัตว์บก โดยใช้
โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ 2016 
สำหรับโรงเรียนปากบึงสิงโต อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.
ฉะเชิงเทรา 

นางสาวกรรณิการ์ บุญเสริม นายปฏิภาณ ทา
สันเทียะ นางสาวนริศรา ดาแหม็ง นายจักริน เจ๊ะ
กาเซาะ นายณัฐชยา สาลิกาเกตุ นายนาวิน สอนา
มา นายจีรพัตธ์ ทัดบุบผาชาติ นายเจษฎาภรณ์ 
ทองกอน นายชินวัตร ดำริห์พงษ์  
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดครอบครัว ผ่านระบบ
มัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแบนชะโด 
หนองจอก กรุงเทพมหานคร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นายจักรรินทร์ ทองดี นางสาวมินตา จำปี นายธันย
วัฒน์ ถนอมกล่อม นายสหรัฐ มูฮำหมัดเด็น นายภา
นุวัฒน์ ปานนพภา นายศราวุธ ฟักเขียว นายอดิสร 
แป๊ะจิ๊ นายธนธรณ์ เลาะเซ็มวัน นายอดิสร กองเป็ง 
นายอนวัตร ดว  
ระบบเบิกจ่ายครุภัณฑ์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวพิมรดา มะหะมาน นางสาวสุชาดา หวังมี 
นายอิศรา กาดัสซา นางสาวมนัสวี เร๊าะเนาะ นาย
ชินโรจน์ บุญศิริ นายกวินท์ จิ๊เมฆ นางสาวธิดาเทพ 
เสมสมัย นางสาวศิริวรรณ เนียมศิริ นางสาวจันทิ
มา สะละกูดิง นา  
การออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน
ระบบมัลติมีเดีย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นายปธัย สุขสบาย นางสาวกนกรดา บรอฮีมี 
นางสาวนัฐริกา สมานรักษ์ นายพงศธร เสมส
มบรูณ์ นายภาณุพงศ์ อับดุลสลาม นายภาณุเดช 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

แสงสุข นายรัฐศักดิ์ สะมะ นายอดิเทพ เหมน้อย 
นายเอกวัฒน์ ทองดี นายชัยวัฒน์ เท  
การอ่านสระภาษาไทย ผ่านระบบมัลติมีเดีย 
สำหรับชุมชนแผ่นดินทองดารุสซุนนี เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 

ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวศุภรัตน์ มัดยูโก๊ป นายตะวัน หวังเกษม 
นายณัฐวุธ นิยมราษฎร์ นางสาวมาริสา มณฑา 
นายสหัสวรรษ หาญศึก นางสาวมุธิตา โต๊ะมะ 
นางสาวอลิสา อ่วมพิทักษ์ นางสาวสุพัตรา ลาวัง 
นายชนะรัฐ วงศ์สวัสดิ์ นางส  
โครงการคำศัพท์ภาษาอาหรับ เรื่องการเรียนรู้ใน
ชีวิตประจำวัน ผ่านระบบมัลติมีเดีย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นายนิธิทรรศ ทับทรวง นายพลวัฒน์ สัตย์วินิจ 
นางสาวณัฐรินีย์ อินทร์หอม นายพีรภัทร หมุดทอง 
นางสาวนาซนีน วัฒนศิริ นางสาวสรีรัตน์ พรมทา 
นางสาวอัสมา สังข์ทรัพย์ นางสาวนัสลีน มินิ 
นางสาวสุนันทา พวงดอ  
มัลติมเีดียวิชาภาษาไทย เรื่อง คำกริยา สำหรับ
โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.
ฉะเชิงเทรา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวศิริพร ปานทอง นางสาวปรินดา มลิวัลย์ 
นางสาวศิริกาณจน์ แอนดะริส นายปวริศ ป้อมขุน
พรม นางสาวธาราพร ชมชื่นดี นางสาวปิยะดา มิน
เจริญ นางสาวชลดา อยู่บำรุง  
ผลิตและจำหน่ายบานาน่าแอนด์ทาโร่ดิ๊ป 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวสุกัลยา หมัดละ นางสาวณัชรีภรณ์ สะหะ
มัน นางสาวรัตติยา ชมดี นางสาวกัญญารัตน์ เจ๊ะมู
ฮำหมัด นางสาวอารยา ลีอ่ำ นางสาวซารีนา พุ่ม

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ชะเอม นางสาวสุทธิดา เทียมณี  
ผลิตและจำหน่ายทาร์ตบราวนี่ 

ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวเพชรสุดา และอรุณ นายธนากร แสงสุข 
นายธนัดชัย ไชยผล นายอาเขต จันบัว นางสาวสิริ
มาภรณ์ ขันธรักษ์ นางสาวเพชรลดา มังเดชะ นาง
ปริญญา ฮับมูซอ นายศศธร แซ่เฮ้ง นายวราวุฒิ ซอ
มัน นายภาคภูมิ มะตัง  
ระบบเบิกจ่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวนิชชานาถ วันแรก นางสาวอนัทตา สีลา
ทอง นายชานนท์ มีมูซอ นางสาวปรารถนา 
โยธานันท์ นางสาวปนัดดา ดวงบัญฑิตสุข นางสาว
มลธิชา สุลง นางสาวนุสรา นกิาจิ๊ นางสาวชริญญา 
ฉิมหิรัญ นางสาวนัสริน มูฮำหมัด  
ระบบการเข้าใช้ห้องพยาบาล 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวน้ำทิพย์ โซ๊ะเลาะ นายสพลวัต มะลิวัลย์ 
นางสาวอัสนา มะสมัน นายณัฐวุทร อารีบี นางสาว
แคทรียา ละอองเงิน นางสาวพรรนภา อารีบี นายวิ
รัตน์ ดำวอ  
ถุงเงินถุงทอง (เพ่ือจำหน่าย) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวสุชาดา ลงสุวรรณ์ นางสาวณัฐชา ท้ายเด 
นางสาวประภารัตน์ เซ๊ะวัง นางสาวณัฐชา มะขาม
ทอง นางสาวพลอยลัดดา ศรีหาจันทร์  
สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติกเหลือใช้เพื่อจำหน่าย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นายดิษพล ขวัญดี นางสาวชิราภรณ์ พุ่มพวง 
นางสาวโสรญา มะลูลีม นางสาวซันมา กุจิ๊ นางสาว
นิตยา วงษ์ยีเมาะ นางสาวญาสุมินทร์ โต๊ะทอง 
นายศุภวิชญ์ พ่วงสิริ นายอนุชา ณ บางช้าง  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การออกแบบโต๊ะอเนกประสงค์ จากยางรถยนต์
เหลือใช้ 

นายอภิรักษ์ พลายสว่าง นายอัลนาส อับดุลเลาะ 
นางสาวพรชิตา สิริต นางสาวเสาวลักษณ์ ยิ้มพลู
แย้ม นางสาวนันทินี หวังกา นายณัฐวุฒิ หมัดเซ็น 
นางสาวสุมินตรา เจริญวงษ์ นายสิศรุต วัฒนานคร 
นางสาวอารยา บริ  
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องการเรียนรู้สีใน
ชีวิตประจำวัน ผ่านระบบมัลติมีเดีย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวอินทิรา ดาแหม็ง นายศิวกร และมิตร 
นางสาวกัญญารัตน์ เย็นประเสริฐ นางสาวเกวลิน 
หนูนิ่ม นางสาวศศิวิมล หกขุนทด นางสาวกุลชรี 
มาลัยเด็ก นายอุซัยบ์ ทองดี  
การออกแบบโต๊ะทำงานติดผนัง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นายสหรัฐ กอเซ็ม นายวีรวัฒน์ ขุนขวาง นายกฤช
วัชร์ พัฒนานันท์ นายลุตฟี่ พุ่มมะริน นายซูไลมาน 
ดอเลาะ นางสาวฐานิกา มาลัยแดง นางสาวนภัสร 
คล้อละมัย นางสาวนพรัตน์ บุญประเสริฐ นายสร
อรรถ มูฮำหมัด นายปร  
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวซุรอยญา แสงศรี นางสาวสุกัญญา มานชู 
นางสาวพรพิมล เซ็นโส นางสาวสิรินยา ฉิมวิเศษ 
นายสุฤษี อิบรอเฮม นางสาวดาราวลี มูฮำหมัด 
นายฟาฮัด แอดำ นายสิรวิชญ์ ซันลัง นางสาว
มินตรา วันนิ นายทัศนัย ไทย  
ชิกเก้นบอลฟรายส์เพ่ือจำหน่าย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวณัฐวิภา ลอยครบุรี นางสาวอรอนงค์ ตง
สาลี นางสาววิลาสินี ดวงบัณฑิตสุข นางสาว

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

อัญญาณี จันทร์พิษ นางสาวณัฐริกา เทียนมณี 
นางสาวอนุตา แชเปีย นางสาวรุ่งทิพย์ มัดสอาด  
ผลิตและจำหน่ายข้าวเกรียบกล้วย 

ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นายธนพล รอมาลี นางสาวปภัสรา ยะไม นางสาว
รัตวรรณ มานะ นางสาวนันทนัท ตวนกู นายพีรพล 
รักประเสริฐ นางสาวกุลธิดา มั่นคง  
เค้กกล้วยหอมช็อคโกแลต 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวนภัสสร เลาะหมุด นางสาวนัสรีน เซ๊ะวิเศษ 
นางสาวผัสพร หมัดเด นางสาวปิ่นดารณี 
พวงดอกไม้ นางสาวมินตรา โสณะมิตร นางสาวสุมิ
ตรา โต๊ะชื่นดี นางสาวณัฐชนก พิมพิสัย นางสาว
ยลวดี เซ็นโส นายเอกศาสตร์  
เฟรนฟรายชีสเพื่อจำหน่าย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวอินทิรา มังสัง  
การประกวดวิชาการบัญชี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นายวทัญญู มินิ  
การออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวเบญญาทิพย์ คำอินทร นางสาวพินทุสร 
จินดาประดิษฐ์ นางสาวนิชชานาถ วันแรก นายก
ฤษดา ซูโอ๊ะ  
การประกวดมารยาทไทย และสมาคม 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวอริสรา แอดำ นางสาวภัทราวดี มลิวัน 
นางสาวศิรินาถ นาวารี นางสาวพิมปภัส ฮัดซัน  
เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นายธันยวัฒน์ โกมลศรี  
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวเมลิสา เจ๊ะหวังมา นางสาวอริศรา แสง
มนุษย์ นางสาวณัฐธินันท์ มะขยัน  
การประกวดส้มตำลีลา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวเรนันท์ชนา ปานนพภา นางสาวสโรชา 
สบายภักดิ์ นางสาวสุทธิดา เทียนมณี นางสาวสรา
รัตน์ ทองอ่อน นางสาวอารีญา บุญมาเลิศ  
กระถางจิ๋วจากเปลือกไข่ (วันนักประดิษฐ์ 2562) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ณ ไบเทคบางนา 

นางสาวธีรนุช มังประเสริฐ นางสาวทัศศินันท์ เลี่ยง
ตระกูลชัย นางสาวสรารัตน์ ทองอ่อน  
การพัฒนาน้ำยาขัดรองเท้าจากน้ำมันเครื่อง ง 

รอง
ชนะเลิศ 

นานาชาติ 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ งาน The 
10th International Exhibition of 
Invention ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสุกฤตา มังกรวงษ์ นางสาวณัฐลดา เดรดาษ 
นางสาวชลธิชา เจ๊ะดิ  
โครงงานการพัฒนาสเปรย์ขัดรองเท้าจากเปลือก
มะกรูด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายเนาว์ว๊าบ พันธ์สอาด นายศิวกร เรืองปราชญ์ 
นายปณต รอมาลี นายประกาศิต หลาบคำ นายวีร

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ภัทร  
ประกวดเต้น "BSU Dancing Contest" 

นายณัฐวัตร แสงศรี นางสาวสุกฤตา มังกรวงษ์  
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 

นางสาวมาลินี หมัดยะราน, นายอธิบดี มานหมัด  
ผลงาน การออกแบบหนังสืออิล็กทรอนิกส์สอนดุ
อาอ์และพยัญชนะอาหรับ สำหรับมูลนิธิอิสลามเพ่ือ
การพัฒนามัสยิดอัลอิสลาห์ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาต 

ชนะเลิศ ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางธนพัฒน์ เรืองเดช, นางสาวขวัญชนก หมอหวัง  
ผลงาน ออกแบบและจัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ชีวิตใน
รั้วศาสนบริหาร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2562 

ชนะเลิศ ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวปรารถณา โยถานันต์, นางสาวเกษสุดา ฉิม
วิเศษ  
ผลงาน การออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ร้าน อัดนาน
ของเล่นเด็ก ด้วยโปรแกรม ADOBE 
DREAMWEAVER CS6 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
256 

ชนะเลิศ ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายกฤษฎา ซูโอ๊ะ, นางสาวรังศิญา สะนิละ  
ผลงาน บันไดงูเรียนรู้ เรืองการออม การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายชานนท์ มีมูซอ, นางสาวอัยลดา สะนิละ  
ผลงาน พัฒนาตู้กดน้ำเย็นเคลื่อนที่ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายสหรัฐ มูฮำหมัดเด็น, นางสาวอทิตยา แดงมิน  
ผลงาน พัฒนาร่มสู่แสงผ่านโปรแกรมโลิสเวริ์ค 2013 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวปณิสรา อ่วมอ่อน, นายเกริกพล มานมะสี  
ผลงาน บัวลอยสมุนไพรไข่เค็ม การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวศิรินาถ นาวารี, นางสาวสายสมร ชัยสอน
ปัจจัย  
ผลงาน ข้าวเกรียบอินทผลัม จากข้าวหอมมะลิ 
100% การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวพิมปภัส ฮัดซัน, นางสาวอริสรา เฟ็นดี้  
ผลงาน โรตีกรอบสมุนไพร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวณัฐลดา เดรดาษ, นางสาวศุภนิดา ขำกา, 
นายสุฤษี อิบรอเฮม  
ผลงาน สาคู 4 ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวฟาติมา ปานนพภา, นางสาวสุกฤตา มังกร
วงษ,์ นางสาวธนาธร ตรีพงษ์  
ผลงาน นักเก็ตไก่สามสหาย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวเมทินี ยามันซาบีดีน, นางสาวเบญญาทิพย์ 
คำอินทร  
ผลงาน สาคูไส้ปลาแฟนซี การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวทอฝัน โหโซ๊ะ, นางสาวสุชาดา ลงสุวรรณ์  
ผลงาน ลูกตาลนมสดสมุนไพร การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวปิยนุช ชูกองปาน, นายอิศเรศ สะเล็ม  
ผลงาน ข้าวเหนียวมูนแฟนซี การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวณัตฐิตา ยินดีทิพย,์ นางสาวพลอยรัตน์ เดวี
เลาะ  
ผลงาน วุ้นนมสดกลิ่นอินทผลัม การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายกฤชวัชร์ พัฒนานันท์, นางสาวเพชรปรียา คำมี
สี  
ผลงาน การออกปบบและสร้างเครื่องรดน้ำต้นไม้
อัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรม Arduino การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายวริส ศิริยามัน, นางสาวณัภัทร หวังประโยชน์, 
นางสาวมนัสวี น้อยปลา  
ผลงาน วีดีโอมัลติมีเดีย เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
หมวดสัตว์บก การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวสมฤทัย หมุดทอง, นายวีรกุล น้อยนิตย์, 
นางสาวสุดารัตน์ เดวีเลาะ  
ผลงาน ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ สำหรับร้านตัด
เสื้อบ้านคุณสมร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายอนาคิน อุมวัฒนะ, นางสาวนดา หมุดเล๊ะ  
ผลงาน ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ร้านนิดาพริแกง
ปักษ์ใต้ ด้วยโปรแกรม Google Site การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวนุสบา เลาะหมุด, นายสิทธิกร ขุนเณร  
ผลงาน ออกแบบแอพพลิเคชั่นร้านปริ้นไหมไวนะ 
ด้วยโปรแกรม Justinmind การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายกรกต นุตะดี, นายณัฐนันท์ เลาะเมาะ, นางสาว
กานต์มณี เปล่งผิว  
ผลงาน วีดีโอการ์ตูนสอนอ่านดุอาร์ ผ่านระบบ
มัลติมีเดีย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายนาวิน สอนามา, นายภาณุเดช แสงสุข, นางสาว
ศรุฑยา สุทัศนศึกษา  
ผลงาน คำศัพท์ภาษาอาหรับ หมวดร่างกาย ผ่าน
ระบบมัลติมีเดีย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายอภิสิทธิ์ มานมูเลาะ, นายนัธพล พ่ึงกุศล  
ผลงาน สัญญาณเตือนภัยแรงดันน้ำ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวนิตยา วงษ์ยีเมาะ, นายสรอรรถ มูฮำหมัด  
ผลงาน พัฒนาการออกแบบโต๊ะอเนกประสงค์ จาก
ยางรถยนต์เหลือใช้โดยใช้โปรแกรม GOOGLE 
SKETCHUP การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายวีรวัฒน์ ขุนหวาง, นายอดิสร แป๊ะจิ๊  
ผลงาน ออกแบบพัฒนาลำโพงเคลื่อนที่ผ่าน
โปรแกรมโวลิสเวริ์ค 2013 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวธาราพร ชมชื่นดี, นางสาวนริศรา และโซ๊ะ  
ผลงาน จัดทำบัญชีให้หอพักชาติวิเชียนโดย
โปรแกรม Microsolf Excel การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวอนุตรา แชเปีย  
ผลงาน เปรียบเทียบการทำบัญชีบริหาร กิจการร้าน
บังซบข้าวมันไก่ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสารัตวรรณ มานะ, นายพีรพล รักประเสริฐ  
ผลงานแซนวิชเพ่ือสุขภาพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม



 
 

 

61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2562 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวกัญญารัตน์ เจ๊ะมูฮำหมัด, นางสาวภาวิณี 
มะตัง  
ผลงาน ทาร์ตข้าวเหนียวแก้วผลไม้รวม การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายทินกร เซ็นสง่า  
ผลงาน จุ้งเชค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวปรารินทร์ มิตรอำพันธ์, นายธนากร นาอุดม  
ผลงาน ปอเปี๊ยะทอดสามกษัตริย์ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวพดารัตน์ โต๊ะอ๊ิ, นางสาวสโรชา สบายภักดิ์  
ผลงาน เจลลีกล้วยน้ำว้า การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาววิรินดา น้อยปลา, นายเสกสันต์ จันทร์สุก  
ผลงาน ผลไม้ชุบแป้งทอดสมุนไพร การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา



 
 

 

62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาววราพร สูงแข็ง, นายณัฐวุฒิ มะซังหลง  
ผลงาน เมี่ยงคำสมุนไพร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวนันทนัท ตวนกู  
ผลงาน ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าสมุนไพร การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวสุทธิดา เทียนมณี, นางสาวปรียานุช พันคำ  
ผลงาน ข้าวต้มผัดสมุนไพรไส้ผลไม้ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายปวริศ ป้อมขุนพรม, นางสาวชลิตา แสงศรี  
ผลงาน ล่าเตียงสปาเก็ตตี้ลาบ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวเรนันท์ชนา ปานนพภา, นางสาวรุ่งทิพย์ มัด
สอาด  
ผลงาน ข้าวซอยต้มยำกุ้งน้ำข้น การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอัญญาณี จันทร์พิษ, นางสาวเมทิกา มณี
รัตน์  
ผลงาน ผักอบกรอบปรุงรส การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาววิลาสินี ดวงบัณฑิตสุข, นางสาวภรณ์พิสุทธิ์ 
เย็งเต๊ะ  
ผลงาน ไข่เค็มนกกระทาสมุนไพร การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายอัครพล ศรีสละ, นายอานัส โต๊ะวัง, นายณัฐวุฒิ 
ลาวัง  
ผลงาน ชั้นวางอเนกประสงค์จากฟางข้าว การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายณัฐวุทร อารีบี, นางสาวบุศราวดี วงศ์ช่าง, 
นางสาวสกีนา ปาทาน  
ผลงาน น้ำยาเช็ดกระจกจากเปลือกเลม่อนและ
ดอกอัยชัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายวิรัตน์ ดำวอ, นางสาววรรณภา ม่วงมั่น, 
นางสาวภัทรลดา วังสะตัง  
ผลงาน เครื่องประดับจากลูกปาล์ม การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวชลธิชา เจีะดิ, นางสาวนภัสสร เลาะหมุด, 
นางสาวมิรันตรี ปริสุทธิกุล  
ผลงาน กล่องอเนกประสงค์จากใยมะพร้าว การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวภัทราวดี มลิวัน, นางสาวกันยา มะภู่ทอง  
ผลงาน โต๊ะอเนกประสงค์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวฟาริดา ปานนพภา, นางสาวผัสพร หมัดเด, 
นางสาวสิรินยา ฉิมวิเศษ  
ผลงาน สเปรย์ไล่มดจากใบชะพลู การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวปรียาภรณ์ ม่วงปราง, นางสาวนาตาชา วารี  
ผลงาน พวงกุญแจแฟนซีจากกระดาษรีไซเคิล การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวคณิศร ยีมิน, นางสาวสุกัญยา โต๊ะสะฮะ  
ผลงาน น้ำหมักชีวภาพจากปุ๋ยคอก การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาววริสรา เทศมาลา, นายนฤเบศร หมัดลัง  
ผลงาน กล่องกระดาษทิชชู่จากหลอดพลาสติกเหลือ
ใช้ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวมัสสุรี มะมา, นายธนพล เปรมสุวรรณ  
B&N ภาชนะตกแต่งสวนในร่ม การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวณัฐริกา เทียนมณี, นางสาวกิตติยา พิจารณา  
ผลงาน ผ้ากันเปื้อนจากเศษผ้า การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวนภัสสร ลาฝอย, นายอภิสิทธิ์ สลาม  
ผลงาน หูฟัง 4 สาย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวมัฌชิมา ยะก๊บ, นางสาววนิชชา มานะ, 
นายชญานิน มูเนาวาเราะฮ์  
ผลงาน เจลปรับอากาศกลิ่นมะกรูดและตะไคร้ การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวนฤมล เลาะณี, นางสาวณัฐนิชา มะนูลีม  
ผลงาน เจลล้างมือจากมะดันกลิ่นใบเตย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวมูนา สุจิตวรรณศรี, นายณัฐวิทย์ เชื้อทอง, 
นายมูฮำหมัด บินอับดุล  
ผลงาน หมอนรองแขน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวอริสรา แอดำ, นางสาวรัตติกาล แสงสุข  
ผลงาน สครับกากกาแฟ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายชินวัตร ดำริห์พงษ์, นายภาณุพงศ์ อับดุลสลาม, 
นางสาวสุกัญญา บุญประเสริฐ  
ผลงาน วีดีโอมัลติมีเดียเติมสีสร้างสรรค์ปั้นฝันสู่น้อง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายณัฐวุฒิ ปั้นมา, นางสาวมัณฑิรา สมันเลาะ, นาย
ชลาดล สลามเต๊ะ  
ผลงาน การอ่านสระภาษาไทย ผ่านระบบมัลติมีเดีย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวรังสิมา นุนาบี, นายณัฐวุฒิ หวังโซ๊ะ  
ผลงาน การจัดมำแผ่ยพับอิเล็กทรอนิกส์ปัญหาเด็ก
ติดเกม กลุ่มวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายณัฐกิตติ์ กิจประพันธ์, นางสาวรศรินทร์ สะตำดี  
ผลงาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ป่า การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาววริศรา เจริญวงษ์  
ผลงาน นิทานการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่องดอลล่ากับการ
ออม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายณัฐเกียรติ เส้นเอี่ยม, นายเอกวัฒน์ ทองดี, 
นางสาวสกุลตา มั่นคง  
ผลงาน ออกแบบโมเดลไฟจราจร การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวศิริกานต์ หวังสะมะแอน, นางสาวเจนจิรา 
เจ๊ะเซ็น  
ผลงาน สื่อมัลติมีเดียคำศัพท์ภาษามลายูเกี่ยวกับชื่อ
สัตว์เพ่ือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมูลนิธิอัลฮูดา 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปี 

นางสาวเจนจิรา มั่นคง, นายณัฐวัตร กิจประพันธ์, 
นายนาดี พิทักษ์เมธานนท์  
ผลงาน คำศัพท์ภาษาอาหรับ หมวดวันและเดือน 
ผ่านระบบมัลติมีเดีย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวธัญชนก กลิ่นมาลัย, นางสาวสุนันทา แสงศรี  
ผลงาน การจัดทำวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
โดยใช้โปรแกรม ADOBE PRIMIERE PRO CS6 การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายเย้ แซ่ย่าง, นายอธิราช มูฮำหมัด  
ผลงาน ออกแบบและสร้างเว็บไซต์สำหรับมัสยิด
อัลฮุสนา ด้วยโปรแกรม JOOMLA การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวนริศรา พลายงาม, นางสาวพัชรี ศรีสวัสดิ์, 
นายอัรฟอน บิลอับดุลล่าห์  
ผลงาน นิทานการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง ออนนี่กับ
อาหารหลัก 5 หมู่ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 



 
 

 

69 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายธรรพ์ธร แก้วแย้ม, นายอัฟดอลย์ เปาะเยะ, 
นางสาวกัลยกร หมุดทอง  
ผลงาน ออกแบบและสร้างเว็บไซต์สำหรับร้าน 
shoes2hand การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาววริสรา คะเดแย้ม, นายศราวิน บุญมาเลิศ, 
นายดนุสรณ์ มลิวัลย์  
ผลงาน ออกแบบโมเดลอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายอภิวัฒน์ หวังโซ๊ะ, นายเจษฎาภรณ์ ทองกอน, 
นางสาวจันทิมา นามชารี  
ผลงาน ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ให้กับร้านนัสลัล
เบเกอร์รี่ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายอรรถพล มุสตอฟาดี, นายธราดล ประวัติเดิม, 
นายปรีติ มะแย้ม  
ผลงาน เว็บไซต์นำเสนอตลาดคลอง 16 การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายไวยวี เลาะห์มิน, นายเบนจามิน โต๊ะทอง, 
นางสาวอริสา เหมศิริ  
ผลงาน วีดีโอมัลติมีเดีย เรื่อง โรคติดต่อ การแข่งขัน

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายชินดนัย ดังเจดีย์, นางสาวนุสรา นิกาจิ๊  
ผลงาน การจัดทำวีดีโอรณรงค์การงดสูบบุหรี่ ด้วย
โปรแกรม ADOBE FLASH PROFESSIONAL CS6 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายอนาวิน เจ๊ะดิ, นายอดิเทพ เหมน้อย, นางสาว
ศศิธร รักการษ์  
ผลงาน หนังสั้น รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตอน สิ่งที่
พ่อขอ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวนัจมา สะมะแอ, นางสาวดีน่า ปาตัน  
ผลงาน ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ร้าน Missdeetrendy 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวนัสริน มูฮำหมัด, นายวิวัฒน์ อารอบี  
ผลงาน การออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ร้านซ่อม
คอมพิวเตอร์ TC THAI COMPUTER ด้วยโปรแกรม 
GOOGLE SITE การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายพลฤทธิ์ พุฒเพ็ง, นางสาวบัญฒิตา เซ็นหลวง  
ผลงาน วีดีโอการ์ตูนมัลติมีเดีย เรื่อง หลักปรัชญา

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

เศรษฐกิจพอเพียง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2562 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายจักริน เจ๊ะกาเซาะ, นายจัรพัฒธ์ ทัดบุบผาชาติ, 
นางสาวชลิตา โพธิ์สุวรรณ  
ผลงาน ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ขายผ้าคลุม
ฮิญาบ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวนันทลักษณื ตรีพัฒนาภรณ์, นางสาวมลธิรา 
สุลง  
ผลงาน การจัดทำหนังสั้น เรื่อง สายเกินไป โดยใช้
โปรแกรม ADOBE PRIMIERE PRO CS6 การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวนัฐริกา สมานรักษ์, นายพงศธร เสมสม
บูรณ์, นายรัฐศักดิ์ สะมะ  
ผลงาน ออกแบบและสร้างเว็บไซต์การออกกำลัง
กาย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวนรินทร ไทยบำรุง, นางสาวรินดา จันทร์แตง
, นายพีรภัทร มะแย้ม  
ผลงาน นิทานการ์ตูนอานิเมชั่น เรื่อง ด๊อฟฟ่ีกับสระ
ในภาษาไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

นายศักดิ์สิทธิ์ อับดุลรอฮิม, นายอัครินทร์ สลามเต๊ะ, 
นางสาววาสนา เด่นตรี  
ผลงาน ออกแบบแผ่นพับ ให้กับร้านทองดี
การเกษตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวมณีนุช ฟักเขียว, นางสาวสิตรีฮาย้าต แอดำ  
ผลงาน สนทนาภาษาอาหรับเกี่ยวกับสถานที่ ผ่าน
สื่อมัลติมีเดียเพ่ือโรงเรียนตะลีมุดดีนียะห์ การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายจุลจักรดิ์ เยื้อนหนูวงศ์, นางสาวศุภารัตน์ หวังทุ, 
นายอนุชา เหรียญทอง  
ผลงาน ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ สำหรับร้านบา
หยันทำเบาะ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายนุณดิง เจ๊ะเละ, นางสาวสนิตา ดีเหลือ, นางสาว
อารีญา คุ้มวงษ์  
ผลงาน นิทานภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายนพรุจ หมัดละ, นายณัฐชยา สาริกาเกตุ, 
นางสาวกมลชนก ทองหยอด  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ผลงาน ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้กับมูลนิธิอันศอร การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายพีรภัทร มะแย้ม  
ผลงาน เพจ "หนังสือไร้ปก" โครงการ Wake up 
ma(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  

นางสาวศิรินาถ นาวารี, นางสาวพิมปภัส ฮัดซัน, 
นางสาวปรียาภรณ์ ม่วงปราง, นางสาวอริสรา แอดำ
, นางสาวภัทราวดี มลิวัน  
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวเบญญาทิพย์ คำอินทร, นางสาวมลฤดี 
สมหวัง, นางสาวอาภาพร สงวนแพง, นางสาววณิชา 
เจ๊ะหมัด, นางสาวสตรีรัตน์ พรมทา  
วิชาการประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวส. การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวกัญธิมา บุญดา, นางสาวศศิธร รักการษ์, 
นายพัฒนายุ สอนละ, นางสาวแพรทอง จันทสร, 
นายธีราพร จันทิราช  
วิชาการประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช. การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และ

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

นางสาวสรีรัตน์ พรมทา, นายสุฤษี อิบรอเฮม  
การประกวดรำวงมาตรฐาน การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวด นักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบ ครั้งที่ 34 ประจำปี
การศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวเบญญาทิพย์ คำอินทร, นางสาวมาลิสา วัน
หวัง, นางสาวศศิธร รักการษ์, นางสาวอาภาพร 
สงวนแพง, นายวีรภัทร แป๊ะสมัน, นายประกาศิต 
หลาบคำ, นายเนาว์ว๊าบ พันธ์สอาด, นายณัฐกิตติ์ 
กิจประพันธ์,  
การประกวดรำวงมาตรฐาน การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวด นักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบ ครั้งที่ 34 ประจำปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวพรรนภา อารีบี  
การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย ระดับ ปวส. การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด นักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ครั้งที่ 34 
ประจำปีการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวปาริฉัตร บุญรอดเจริญ  
การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส. 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด นักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ครั้งที่ 34 
ประจำปีการศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวณัฐลดา เดรดาษ  
การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย ระดับ ปวช. การ

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด นักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ครั้งที่ 34 
ประจำปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวผัสพร หมัดเด  
การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย ระดับ ปวช. การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด นักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ครั้งที่ 34 
ประจำปีการศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวสุกฤตา มังกรวงษ์  
การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด นักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ครั้งที่ 34 
ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวฮาฟีเซาะห์ บินหะซัน, นายอรันตชา หวัง
สวัสดิ์  
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ระดับ ปวช. การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด นักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ครั้งที่ 34 
ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวอนุตรา แชเปีย  
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ระดับ ปวส. การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด นักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ครั้งที่ 34 
ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นางสาวซารีณา พุ่มชะเอม  
การประกวดร้องเพลงสากล ระดับ ปวส. การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวด นักเรียน นักศึกษา 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

สถานศึกษาเอกชนในระบบ ครั้งที่ 34 ประจำปี
การศึกษา 2562 

เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายดนัย เดี่ยวพงษ์พันธ์  
การประกวดร้องเพลงสากล ระดับ ปวช. การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวด นักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบ ครั้งที่ 34 ประจำปี
การศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ฯ 

นายพีรภัทร มะแย้ม  
โครงการWake up me(dia)เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่าง
สร้างสรรค ์

ชนะเลิศ ชาติ 
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
1.1 ด้านความรู้ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี ่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กำกับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูที ่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  

 1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 1.1.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จำนวน  165 คน 
 1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ร้อยละ 66.00 มีคุณภาพอยู่
ในระดับด ี
 1.1.3) ผลสะท้อน : ระบบการเรียนการสอนที่ต้องเน้นทักษะการปฏิบัติให้มากข้ึนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
และสามารถปฏิบัติได้จริงในการทำงาน 
 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 1.2.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จำนวน  
173  คน 
 1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ร้อย
ละ  69.20 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
 1.2.3) ผลสะท้อน : เน้นสมรรถนะด้านการเขียน การอ่านจับใจความและภาษาต่างประเทศ การแก้ไข
ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มากยิ่งข้ึน 
 

4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
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1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบกาชีพอิสระ 
 1.1.1) เชิงปริมาณ :  
  1. ผู ้เรีนกลุ ่มเป้าหมายที่ผ ่านการพัฒนาเป็นผู ้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ   
จำนวน  64  คน  
  2. ผู ้เร ียนประสบความสำเร็จสู ่การเป็นผู ้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ    
จำนวน  9  คน 
 1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  1. ได้รับการนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู ้ประกอบการ
อาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ผลการประเมินระดับจังหวัด 
ระดับ 3 ดาว มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
 1.1.3) ผลสะท้อน :  จากการส ่งเสร ิม สนับสนุนและพัฒนาผู ้ เร ียนให้ม ีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ได้รับ การประเมินระดับจังหวัด ระดับ 3 ดาว 
จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพ ร่วมกับสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 
 1.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 1.2.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักาะวิชาชีพ จำนวน 5 คน  
 1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
  รางวัลระดับชาติ : วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
  รางวัลเหรียญทองแดง : ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   1. นางสาวอริสรา  แอดำ 
   2. นางสาวศิรินาถ  นาวารี 
   3. นางสาวภัทราวดี  มะลิวัลย์ 
   4. นางสาวพิมปภัส  ฮัดซัน 
   5. นางสาวปรียาภรณ์  ม่วงปราง 
 1.2.3) ผลสะท้อน : มีแผนงานการพัฒนาฝึกทักษะให้นักเรียน นักศึกษามีความสามารถทางทักษะ
วิชาชีพมากขึ้น และสามารถได้รับรางวัลระดับชาติ 
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4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 1.1.1) เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 182 คน 
 1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 61.33 มีคุณภาพในระดับด ี
 1.1.3) ผลสะท้อน :  สถานศึกษามีระบบดูแลนักเรียนนักศึกษาที่เป็นระบบและได้มาตรฐานและมีการ
ดูแลอย่างท่ัวถึง 
 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 1.2.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จำนวน 883 คน 
 1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หรือผลการประเมิน อวท. 
หรือ อกท. ร้อยละ 100 มีคุณภาพในระดับดีเลิศ 
 1.2.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยื และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีภาวะผู้นำ กล้า
แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร 
 1.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
 1.3.1) เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีที่ผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จำนวน 196 คน 
 1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีที่ผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
 1.3.3) ผลสะท้อน :  นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาสายอาชีวศึกษาจากสถานศึกษาเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันดุอมศึกษาต่างๆ ที่ผู้เรียนศึกษาต่อ 

2) จุดเด่น  
 - สถานศึกษามีการเรียนการสอนบูรณาการอิสลามศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา 

3) จุดที่ควรพัฒนา  
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากผลการทดสอบควรพัฒนา ดังนี้ 
 - การแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 - การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ 
 - การแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 - ฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกใช้  
 - การพัฒนาเรื่องภาษา กระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา
ผู้สำเร็จการศึกษาให้มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาของสถานศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
 
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 1.1.1) เชิงปริมาณ : ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100 
 1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ค่าคะแนน
เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู ้ที ่มี ส่วนเกี ่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่อง
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาใหม ่
 1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน 3 สาขาวิชา 
 1.2.2) เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ร้อยละ 100 
 1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู ้ที ่มีส ่วนเกี ่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่อง
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
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4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 1.1.1) เชิงปริมาณ : แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ ร้อยละ 100 
 1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 
 1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 1.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 1.2.1) เชิงปริมาณ : ครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 36 คน 
 1.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
 1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน 
 1.3 การจัดการเรียนการสอน 
 1.3.1) เชิงปริมาณ :  
  1. ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาที่สอน จำนวน  38  คน 
  2. ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน  38  คน 
  3. ครูที ่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย จำนวน  38  คน 
  4. ครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอน จำนวน  38  คน 
  5. ครูผู ้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
จำนวน  38  คน 
 1.3.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
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 1.3.3) ผลสะท้อน : ครูผู ้สอนได้ร ับรางวัลการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมและสื ่อการสอน
ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 1.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 1.4.1) เชิงปริมาณ :  
  1. ครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน  38 คน 
  2. ครูผู ้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
จำนวน  38  คน 
  3. ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ 
จำนวน  38  คน 
  4. ครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน จำนวน  38  คน 
  5. ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ จำนวน  38  คน 
 1.4.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน ร้อยละ  100  
 1.4.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาจัดหาระบบข้อมูลสานสนเทศที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการชั้น
เรียน 
 1.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 1.5.1) เชิงปริมาณ :  
  1. ครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 38 คน 
  2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จำนวน 38 คน 
  3. ครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน จำนวน 38 คน 
  4. ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 38 คน 
  5. ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่จำนวน 28 คน 
 1.5.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 93.89 
 1.5.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนได้รับรางวัลการประกวดสื่อการสอน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  
 1.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
 1.6.1) เชิงปริมาณ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ
สอน จำนวน 20 ห้อง 
 1.6.2) เชิงคุณภาพ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ
สอน ร้อยละ 100 
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 1.6.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีการ
พัฒนาระบบ wifi เครือข่าย TRUE เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 

4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการบริหาร
จัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 1.1.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
ครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ  
 1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
 1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
หลากหลาย ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
 1.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
 1.2.1) เชิงปริมาณ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานฝึกงาน หรืองานฟาร์ม ที่ได้รับการพัฒนาให้เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100  
 1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม ค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 1.2.3) ผลสะท้อน : อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์เรียบร้อย 
เหมาะสมกับแหล่งเรียนรู้  
 1.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายใน
สถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบำรุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ค่าคะแนน 5 ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 
 1.3.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
 1.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 1.4.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ร้อยละ 100 
 1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 1.4.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
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 1.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 1.5.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นทีใช้งานและสถานศึกษา 
จำนวน 500 Mbps 
 1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งานด้ าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 1.5.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ร้อยละ - 
             2. ผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี ร้อยละ -  
 1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาตระหนักถึงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการส่งบุคลากรเข้า
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู ่คุณภาพมาตรฐาน" เพื่อเป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีต่อไป 
  2) จุดเด่น  
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปประกวดและเผยแพร่  มีการใช้ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยในการจัดการชั้นเรียน 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบทวิภาคี 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  การพัฒนาศักภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ด้วยการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมการ
ปฏิบัติจริง 
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4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ ์ในการ

พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 1.1.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100  
 1.1.2) เชิงคุณภาพ : การดำเนินการตามมาตรฐานสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำเป็นเป็นไป
ตามกำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาจัดประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษาโดยมีคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และร่วมกัน
กำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษา 
 1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน     
ร้อยละ 100  
 1.2.2) เชิงคุณภาพ : ทุกสาขาวิชาจัดโครงการศึกษาดูงานให้แก่ผู้เรียนในแหล่การเรียนรู้ต่างๆ และได้รับ
ความรู้จากครูผู้เชี่ยวชาญ 
 1.2.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน สาขาการบัญชี ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์
การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters อ.บางกรวย จ. นนทบุรี สาขา
การตลาด ศึกษาดูงาน ณ บริษัทอายิโน๊ะโมะโต๊ะ และตลาดน้ำอโยธยา จ.พระนครศีอยุธยา สาขาคอมพิวเต อร์
ธุรกิจ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด กรุงเทพฯ 
 1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 1.3.1) เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จำนวน 10 กิจกรรม 
 1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม 
 1.3.3) ผลสะท้อน : ชุมชน สังคม ในท้องถ่อนยอมรับยกย่องสานศึกษาในการบริการชุมชน และจิต
อาสาทุกครั้งที่จัดกิจกรรม 
 

4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
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1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 1.1.1) เชิงปริมาณ : ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย จำนวน 87 ผลงาน 
 1.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
  รางวัลระดับชาติ  
  - เหรียญทอง จำนวน 3 ผลงาน 
  - เหรียญเงิน จำนวน 20 ผลงาน 
  - เหรียญทองแดง จำนวน 63 ผลงาน 
  รางวัลระดับภาค 
  - เหรียญทองแดง จำนวน 1 ผลงาน 
 1.1.3) ผลสะท้อน : ด้วยการส่งเสริม และสนับสนุนของสถานศึกษาได้ส่งผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
เข้าประกวดและได้รับคัดเลือกจาก อศจ. เป็นตัวแทนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับภาค และได้มีการ
ส่งผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้เรียนประกวดในระดับชาติและได้รับรางวัล 
  2) จุดเด่น  
  สถานศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์และนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมไปประกวด และเผยแพร่เพื่อสาธารณประโยชน์ 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  ฝึกการสืบค้นข้อมูลทั้งแหล่งข้อมูลจากในประเทศและต่างประเทศของนักเรียน นักศึกษา เพื่อการต่อยอด
ทางความคิด และการพัฒนาผลงาน 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 - มีแผนงานในการส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาในการพัฒนาตนเองในด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
 - มีแผนงานในการด้านการให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การจดอนุสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 3 60 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 72 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 115 62.61 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี  (ร้อยละ 60.00 – 69.99)         
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 17 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 68.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)        
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 3 6 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 91 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 95.79 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)       
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

92 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
 

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 16 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 64.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)        
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)        
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)        
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 3 18 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 18 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 60.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)        
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 12 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)        
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 76.60 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 62.61 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 68.00 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 95.79 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 89.76 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 64.00 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100.00 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 60.00 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95.00 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80.00 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 84.20 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)        
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 6 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 
ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 

วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. สถานศึกษามีการจัดโครงการ Pre V-NET เพ่ือ
สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญ
และเตรียมความพร้อมของการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (V-NET) ด้วยวิชาการท่ี
หลากหลายมากขึ้น เพื่อพัฒนาผลการสอบให้มี
คุณภาพมากขึ้น  

2. สถานศึกษาจัดให้มีการทบทวนความรู้เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ  

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ผู้เรียน โดยจัดโครงการอบรมแผนธุรกิจ
วิสาหกิจชุมชน คนศาสนบริหารธุรกิจ 2019 
และ โครงการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจวิสาหกิจ
ชุมชน คนศาสนบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ผู้เรียนได้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2. - สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัด
ประกวดด้านทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษา - 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เข้าร่วมการประกวด แข่งขันด้าน
ทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา และ
ระดับชาติ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนว
ผู้เรียนโดยจัดโครงการเยี่ยมบ้าน เยือนหอ 
ชะลอความเสี่ยง เพ่ือลดปัญหาการออก
กลางคัน 

2. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ติดตามผู้เรียน โดยใช้ระบบสแกนใบหน้าในการ
เข้าเรียน และสามารถส่งข้อมูลถึงผู้ปกครองได้
อย่างรวดเร็ว 

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรม 1. รอมฎอนสัมพันธ์ 2. 
รอมฎอนเดือนแห่งความดี 3. กิจกรรมวันแม่ 
4. กิจกรรมกีฬาสี 5. กิจกรรมรวมพลคนรักพ่อ
และวันดินโลก 6. กิจกรรมวันครู เป็นต้น 
เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดีทั้งการแสดงออก
ทางด้านจิตใจและพฤติกรรม มีการความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
แลัสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็น
กัลยาณมิตร  

4. สถานศึกษาจัดโครงการประเมินมาตรฐานวัด
ความรู้ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 ของผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษา 
ดังนี้ - โครงการประเมินมารตฐานวัดความรู้
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก่อนสำเร็จการศึกษา 
ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2562 - โครงการสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพ 
สาขาการบัญชี ก่อนสำเร็จการศึกษา ตาม
กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 
โครงการสอบวัดประเมินสมรรถนะวิชาชีพ
การตลาดภาคปฏิบัติก่อนสำเร็จการศึกษา ตาม
กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 
โครงการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
ก่อนสำเร็จการศึกษา ตามกรอบคุณวุฒิ
การศึกษาอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 
โครงการสอบวัดมาตรฐานด้านการพิมพ์สัมผัส
ด้วยคอมพิวเตอร์ก่อนสำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2562 - โครงการสอบวัดมาตรฐาน
อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับก่อนสำเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562  

5. สถานศึกษาจัดโครงการ Smart SASANA เพ่ือ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทอันดี
งานแก่ผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. สถานศึกษาจัดโครงการ "สะพานเชื่อมโยงการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการจัดการ
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562" เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษา และเพ่ือตอบสนองความต้องการ
กำลังคนในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2. สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชา
เพ่ิมเติมในทุกสาขา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิชาสาขา
เพ่ิมมากข้ึน 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. - สถานศึกษามีการตรวจแผนการสอนเพ่ือ
อนุมัติใช้แผนการสอนก่อนการใช้จริงโดยฝ่าย
วิชาการ - แผนการสอนทุกรายวิชามีการบูรณา
การเศรษฐกิจพอเพียง และมีการกำหนดใช้สื่อ
การสอน - ครูผู้สอนมีการใช้เทคโนโลยีที่
หลากหลาย เช่น Google Form, Google 
Classroom มาช่วยในการจัดการเรียนการ
สอน - สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูผู้สอนศึกษา
ต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพครู - สถานศึกษา
สนับสนุนให้ครูผู้สอนสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรม งานวิจัย ส่งประกวดและเผยแพร่
ผลงาน  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. สถานศึกษาจัดทำโครงการ "ปรับปรุงแก้ไข
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการ
สอน" เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบอินเทอ
เน็ตในสถานศึกษา 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1. สถานศึกษาได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการ "ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน" เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. สถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  

2. - สถานศึกษามีการจัดสรรค์งบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนในเรื่องของ วัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ ที่ทันสมัย - สถานศึกษามอบ
ทุนการศึกษาและจัดหาทุนการศึกษาให้แก่
ผู้เรียนที่ขาดแคลน - สถานศึกศึกษาจัดให้มีครู
ต่างชาติร่วมพัฒนาผู้เรียนในการจัดการเรียน
การสอนด้านภาษา - สถานศึกษาจัดให้มีครู
ปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนอย่าง
สม่ำเสมอ 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชา
จัดให้ผู้เรียนได้มีการศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ 

4. สถานศึกษาจัดโครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์ ปัน
น้ำใจสู่ชุมชน” แจกจ่ายอาหารให้แก่ชุมชน
ในช่วงเดือนรอมฎอน 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 1. - สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย - สถานศึกษาจัดประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัยใน
สถานศึกษา - สถานศึกษาส่งเสริมให้นำผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

ของผู้เรียนเข้าร่วมการประกวดในระดับภาค 
และระดับชาติ 

 


