


 
 

คำนำ 
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พณิชยการเชียงราย จัดทำขึ ้นเพื ่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 และ
เปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน  9 ประเด็นการประเมิน และการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน 25 ประเด็นการประเมิน เพ่ือ
เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดคุณภาพใน
สถานศึกษา และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดผลดีต่อผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
 รายงานการประเมินตนเองมีรายละเอียดเกี่ยวกับบทสรุปสำหรับผู้บริหาร ข้อมูลสถานศึกษา 
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษา ในอนาคต 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ขอขอบคุณสถานประกอบการ ชุมชนและผู้ปกครอง
ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา              
ทำให้วิทยาลัยฯ ได้มีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษามากขึ้น 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2563 
ที่ผ่านมา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 94.02 เมื่อพิจารณาแต่ละมาตรฐานพบว่า มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 97.27 มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
อาชีวศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90.24 และมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 95.00 และในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยฯได้มีการพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากปีการศึกษา 2563 โดยในทางด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
    1.1.1 ผลผลิต (Output) 
        - การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ผู้เรียนสอบผ่านคิดเป็นร้อยละ  
  - การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ โดยใช้ข้อสอบและแบบประเมินของ 
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาผู้เรียนสอบผ่าน
คิดเป็นร้อยละ 100 
  - ระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน วิทยาลัยฯมีระบบดูแลและช่วยเหลือ
ผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ 100 
  - การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนงานพัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข
ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 
  - การส่งเสริมให้ผ ู ้ เร ียนเป็นผู ้ประกอบการและมีรายได้ระหว่างเร ียน/             
ณ ศูนย์บ่มเพาะผู ้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย คิดเป็น          
ร้อยละ 100 
  - วิทยาลัยฯส่งเสริมให้ผู ้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนด้านจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม 
  1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
        -  ผู ้เร ียนสอบผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา        
(V-NET) จำนวน 92 คนของผู้เรียนทั้งหมด (ตามความประสงค์ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.ชั้นปีที่ 3) 
  -  ผู้เรียนสอนผ่านตามการประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้จำนวน 175 คน 
  -  ผู้เรียนได้รับการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนจำนวน 806 คน 
  -  ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 806 คน 
  -  ผู้เรียนไดม้ีรายได้ระหว่างเรียนโดยการเข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา              
ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 
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  -  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี ผู้เรียนด้านจิตสำนึกรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 1.1.3 ผลสะท้อน (Impact) 
  - ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการและมีงานทำ ศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  
  - ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพโดยสมาคมเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สบามบรมราช
กุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 35 
  - ผู้เรียนเป็นผู้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ผู้เรียน
ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบการอาชีพอิสระในหน่วยงานของภาครัฐและ
เอกชน 
  - ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี ผู้เรียนด้านจิตสำนึกรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ซึ่งผู้เรียนได้คัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม 
ประเภทเยาวชน โดยชมรมคนดีศรีเชียงราย จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวพัดสุดา  บัวพรรณ และ   
นายเอกลักษณ์  ดะแอ  
 1.2 จุดเด่น 
  ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีทักษะในการใช้วิชาชีพ
ในการประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตอาสา มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรพัฒนาและส่งเสริมให้ผู ้เร ียนมีความรู ้ทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน      
เพื ่อนักศึกษาจะได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 1.4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  1.4.1 พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ภาษาต่างประเทศท่ีจำเป็นต่อการทำงาน และ
ความรู้ทักษะ การใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
  1.4.2 กำหนดแนวทางให้ครูที่ปรึกษาในการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนเพื่อการลดปัญหาการออกกลางคัน 
  1.4.3 จัดกิจกรรมเพื ่อปลูกฝังและพัฒนาให้ผู ้เร ียนมีทัศนคติและให้มีความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน 

2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มีความรู้ มีทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ และมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2.1 จุดเด่น 
 2.1.1 ผู ้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 
2563 จำนวน 75  คน มีงานทำ จำนวน  31  คน คิดเป็นร้อยละ 41..33 และศึกษาต่อ จำนวน 
44 คน คิดเป็นร้อยละ 58.66 และผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)     
ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 203 คน มีงานทำ จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.12 ศึกษาต่อ 
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จำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 74.88 และนักศึกษาว่างง่าน รองานจำนวน 3 คน คิดเป็น       
ร้อยละ 1.08 
 2.1.2 หน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการเอกชนมีความพึงพอใจต่อนักเรียน 
นักศึกษาของสถานศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยสถานศึกษามีจุดประสงค์ในการติดตาม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยมีรายการประเมินความพึงพอใจอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมและทักษะทางปัญญา ด้านที่ 2 
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถภาพทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู ้อื ่น การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน ด้านที่ 3 ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพสู่การปฏิบัติงานจริงรวมทั้ง
ประยุกต์สู่อาชีพ สถานประกอบการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  
 2.1.3 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีสำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ที่ร่วมทำ MOU  
 2.1.4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษา
สิ่งแวดล้อมและการบริการชุมชนและจิตอาสาทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยนักศึกษา
สาขาวิชาการญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมบริการชุมชนและจิตอาสา
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา โดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ เพ่ือให้ตรงตาม
นโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้คัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม 
ประเภทเยาวชน โดยชมรมคนดีศรีเชียงราย จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวพัดสุดา บัวพรรณ และ   
นายเอกลักษณ์  ดะแอ 
 2.1.5 ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
 2.1.6 สถานศึกษาได้มีการบริหารการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนโดยมีการ
พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
 2.2 จุดที่ควรพัฒนา 
  2.2.1 ส่งเสริมให้ครูผู้สอน ใช้สื ่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อยู่สม่ำเสมอ 
  2.2.2 ส่งเสริมให้ครูผู ้สอนได้ร ับการพัฒนาความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาที่สอน 
  2.2.3 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
 2.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  2.3.1 จัดระบบการติดตามและนิเทศนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่
สม่ำเสมอเพ่ือนำไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  2.3.2 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนปรับปรุงรายวิชาที่สอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของสถานประกอบการ 
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3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
วิทยาลัยมีแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการ มีการพัฒนาและ

ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้และสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน และการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี เพ่ือให้
ตรงตามเป้าประสงค์สำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

3.1 จุดเด่น 
 3.1.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายมีเอกลักษณ์และประเพณีวัฒนธรรม

ที่ชัดเจน มีผลงานนวัตกรรมในการบริการชุมชนและส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีจิตอาสาทั ้งในและนอก
สถานศึกษา 

 3.1.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย จำนวน 1 ศูนย์ 6 กิจการ ได้แก่ Mini 
Marketing ของสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก Beauty Marketing และร้านส้มตำ 3 แซ่บ ของสาขาวิชา
การตลาด ร้าน French fries ของสาขาวิชาการบัญชี และ Computers & Graphics ของสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ ร้าน Coffee tourism ของสาขาการท่องเที ่ยว และในปีการศึกษา 2563 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู ้ประกอบการ
อาชีวศึกษา โดยมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์ประเมินที่สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในราชูประถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับ
ผลการประเมินในระดับดีมาก และมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์
ประเมินที่สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในราชูประถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับชาติ ณ จังหวัด
พิษณุโลก ได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก- วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายได้จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตามแผนงานพัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุขขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

 3.1.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีการจัดการเรียนการสอนในระบบ
ทวิภาคี โดยมีจำนวนผู้เรียนในระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี ร่วมทำ MOU กับสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ (PIM) จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 13.23 ของผู้เรียนทั้งหมด 

 3.1.4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
สำนักงานคณะกรรมการการใน 5 ขั้นตอน  ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
  - การสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา  
  - การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี      
  - จัดทำแผนงานและจัดทำแผนการเรียนในการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ   
  - ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน   
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 ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
  - คัดเลือกผู้เข้าเรียน  
  - ทำสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุม ผู้ปกครอง   
  - จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ  
  - จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ  
 ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  - การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ   
  - การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ  
 ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
  - การสำเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
  - การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
  - การสรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ ขนาดใหญ่
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานศึกษา อาทิ เช่น บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด 
(มหาชน) 
 3.2. จุดที่ควรพัฒนา 
  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 3.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  ส่งเสริมให้ครู บุคลากร ผู้เรียน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
เพื ่อให้เกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ โดยนำสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารที่ ทันต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงมาประยุกต์ใช้ในการร่วมมือเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
 4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
  ผลิตภัณฑ์ สามแซ่บน้ำปลาร้าสมุนไพรไชยา  ซึ่งนักศึกษาได้นำผลงานของรุ่นพี่มาต่อ
ยอดนวัตกรรมและได้ส่งผลงานเข้าประกวดผลงานการแข่งขันทักษะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร โดย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราชชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลเหรียญทอง และได้นำผลิตภัณฑ์ไปต่อยอด
โดยออกไปบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ณ หมู่บ้านแม่มอญ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพ่ือช่วยสร้างอาชีพให้แก่
คนในชุมชนและสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปต่อยอดได้ในอนาคต 
 4.2 วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักในท้องตลาด 
  2. เพื่อให้สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 
  3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีจิตอาสาร่วมกับชุมชน 
 4.3 วิธีการดำเนินงาน 
  1. ประชุมชี้แจงวางแผนงานกับทีมงาน 
  2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
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  3. เตรียมการดำเนินงาน ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ 
  4. นำเสนอให้ผู้บริหาร  
  5. ดำเนินกิจกรรมนำผลิคภัณฑ์ไปต่อยอดโดยออกไปบริการวิชาชีพสู ่ช ุมชน           
ณ บ้านแม่มอญ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพ่ือช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้คนแก่ชุมชน 
 4.4 ผลการดำเนินงาน 
  ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้ตระหนักถึงการมีจิตอาสาร่วมกับ
ชุมชนเพ่ือให้เกิดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนและสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้เรียนและคนในชุมชน 
นักศึกษาได้นำผลงาน ผลิตภัณฑ์ สามแซ่บน้ำปลาร้าสมุนไพรไชยา ไปต่อยอดโดยออกไปบริการ
วิชาชีพสู่ชุมชน ณ หมู่บ้านแม่มอญ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดยสรุปผลความพึงพอใจของประชาชนใน
ชุมชนบ้านแม่มอญ กลุ่มตัวอย่างแม่บ้าน จำนวน 50 คน   ผลการประเมินความพึงพอใจ  ภาพรวม
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสามารถนำไปต่อยอด
และสามารถสร้างอาชีพในแก่คนในชุมชนได้  
 4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1. ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักในท้องตลาด 
  2. ได้สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 
  3. นักศึกษาได้มีจิตอาสาร่วมกับชุมชน 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  
2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถานศึกษา 

2.1.1 ที่อยู่ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 1050 ถนนสนามบิน ต.เวียง อ.เมือง        

จ. เชียงราย  
 โทรศัพท์ 053752521   
 โทรสาร 053752997 
 E-mail Website www.ccvc.ac.th 
2.1.2 ประวัติสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย เป็นสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของ
จังหวัดเชียงราย และเป็นสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที ่ได้ร ับรางวัล
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงรายเป็นเจ้าของโดย คุณเชาว์ พงษ์สุวรรณ เป็นผู้บริจาค
ที่ดิน 

คุณเชาว์ พงษ์สุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๒๘ ณ หมู่บ้านซักเหมิน
เนียมณฑล กวางตุ้ง เป็นบุตรชายคนเดียว ของนายยุ้นเซียน  แซ่ถุง ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเมื่อ
อายุ ๑๔ ปี ต่อมาได้ไป ตั้งรกราก เปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สมรสกับ นางสาวจันทร์
แก้ว  จันทรเกษม มีบุตรีหนึ่งคน ชื่อ กิมยุก จากนั้นได้โยกย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ในสมัยพระราม
ราชภักดี เป็นข้าหลวงประจำจังหวัดเชียงรายและท่านข้าหลวงผู้นี้ได้ตั้งชื่อสกุล“พงษ์สุวรรณ”ให้แต่
นั้นมา 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๒ บรรดาพ่อค้าคหบดี ชาวจีน-ไทย ในอำเภอเมืองเชียงรายได้
ยื่นขอจัดตั้ง โรงเรียนจีนชื่อ “ลี้เม้งฮกเก่า”  ขึ้นที่หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย โดย
คุณเชาว์  พงษ์สุวรรณ อุทิศที่ดินด้านหน้า ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่เศษ ให้แก่โรงเรียน โดยได้
ดำเนินการสอน ภาษาจีน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๗๔ จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ ๒ คุณเชาว์  พงษ์
สุวรรณ จึงได้ยื่นคำร้องขออนุญาต เปิดโรงเรียนขึ้นอีก ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนกุงหมิง” เปิดทำการสอน
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ ถึงพุทธศักราช ๒๔๙๕ และในปี พุทธศักราช ๒๔๙๖ ได้เปลี่ยนการเรียน
การสอนเป็นโรงเรียนไทยโดยสมบูรณ์ ชื่อ “โรงเรียนศึกษาศาสตร์” ถึงแม้ภายหลังจะเปิดเป็นโรงเรียน
สอนภาษาไทยแล้ว ท่านก็ยังให้ความสนใจ และส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้ด้วยดีเสมอมา 
ก่อนถึงแก่กรรม ท่านได้บริจาคที ่ดินผืนนี้ ให้แก่  มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย  เพ่ือ
วางรากฐานทางการศึกษาให้บุตรหลานชาวจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งก็คือ ที่ตั้งของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ในปัจจุบัน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย เดิมชื่อโรงเรียนพณิชยการเชียงราย ได้ยื่น
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงคำประกอบชื่อในตราสารจัดตั้ง จาก  “โรงเรียนพณิชยการเชียงราย”  เป็น 
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย” ตาม ใบอนุญาต เลขที่ ๐๙๕/๒๕๕๔ 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น  ๕ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา 
2.1.3 การจัดการศึกษา 

การเรียนการสอน 
  ภาคปกติ เปิดสอนตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  
  ภาคบ่าย เปิดสอนตั้งแต่เวลา  ๑๗.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น.  
ทำการสอน ๒ ระดับ 
 ๑.   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 6 สาขาวิชา คือ สาขาการบัญชี, 
สาขาการตลาด, สาขาคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี),
สาขาการท่องเที่ยว 
 ๒.   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน 8 สาขาวิชา คือ สาขาการบัญชี, 
สาขาการตลาด, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,  
สาขาธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี),สาขาการท่องเที่ยว,สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก,สาขาโลจิสติกส์ 
 2.1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษ 
 สภาพชุมชน 
  บุคลากรภายนอกทุกสาขาอาชีพที ่อยู ่ภายในจังหวัดเชียงรายและจังหวัด
ใกล้เคียงให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการอาชีพ 
ตลอดจนสนับสนุนทางการเงินให้ทุนการศึกษาและวัสดุครุภัณฑ์การศึกษาและเป็นแหล่งฝึกงานของ
นักเรียน นักศึกษา  แหล่งสนับสนุนความรู้ด้านอาชีพและรับผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนฯ เข้า
ทำงานในหน่วยงานของท้องถิ่น ทั้งท่ีกำลังเรียนและจบหลักสูตรแล้ว 
 สภาพเศรษฐกิจ 
  สภาพเศรษฐกิจของชุมชนมีการขยายตัวมากข้ึน เป็นชุมชนเมืองที่มีหลากหลาย
อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง 
 สภาพสังคม 
  เป็นย่านธุรกิจการค้าที ่ม ีสถานประกอบการภาครัฐ สถานประกอบการ
ภาคเอกชนและมีวิทยาลัยในระดับเดียวกันอยู่รอบๆบริเณวิทยาลัย 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ได้แก่ 
2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 101 22 0 123 
ปวช.2 86 17 0 103 
ปวช.3 128 32 0 160 

รวม ปวช. 315 71 0 386 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 191 9 200 
ปวส.2 195 25 220 

รวม ปวส. 386 34 420 
 

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 132 78 59.09 
ปวส.2 249 178 71.49 
รวม 381 256 67.19 

 
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 227 108 47.58 
ปวส.2 195 142 72.82 
รวม 422 250 59.24 
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2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 
ประเภท ทั้งหมด

(คน) 
มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ 
รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

3 2 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่
ได้รับการรับรอง 

41 30 41 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 0 0 0 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 1 1 1 
เจ้าหน้าที่ 1 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

5 - - 

รวม ครู 42 31 42 
รวมทั้งสิ้น 51 31 42 

 
2.3.3 ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 
พาณิชยกรรม 4 5 9 
ศิลปกรรม 0 1 1 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 1 2 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1 1 2 

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0 
พาณิชยนาวี 0 0 0 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 6 8 14 
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2.3.4 ด้านอาคารสถานที่ 
ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 3 
อาคารปฏิบัติการ 18 
อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอ่ืน ๆ 0 
รวมทั้งสิ้น 23 

  
2.3.5 ด้านงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 
งบบุคลากร 10,239,057.45 

งบดำเนินงาน 2,049,183.25 
งบลงทุน 35,014,666.51 

งบเงินอุดหนุน 6,130,914.84 
งบรายจ่ายอื่น 1,367,695.20 
รวมทั้งสิ้น 54,801,517.25 

 
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
 ปรัชญา 
  “ทักษะดี  มีคุณธรรม  น้อมนำเศษฐกิจพอเพียง” 
 อัตลักษณ์ 
  ทักษะอาชีพดี  มีคุณธรรม จรรยางาม 
 เอกลักษณ ์
  พัฒนาทั่วทิศ   ด้วยจิตอาสา เสริมทักษะภาษาจีน 
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย “มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพ ผลิตและพัฒนากำลังคน

อาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทำเพื่อให้ความคาดหวังที่กำหนดไว้ประสบความสำเร็จ 
โดยในแต่ละพันธกิจจะกำหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพ่ือระบุผลจากการดำเนินงาน 

ตามพันธกิจ 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพ และมีคุณธรรม ตอบสนองกับ

ความต้องการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ 
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

พัฒนาองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพ บริการสู่ชุมชน 



13 

 

พันธกิจที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา และการจัด
การศึกษาระบบทวิภาค ี

พันธกิจที่ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่ 6 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้อง

กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค ์

1. เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ 
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิจัย 
3. เพื ่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและฝึกอบรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทั้ง

ในและต่างประเทศ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาเอกชนไทยภายใต้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและความสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ไทยและของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
6. ส่งเสริมนวัตกรรม งานวิจัยสร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
7. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในด้านการประกอบธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา  

กลยุทธ์ 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพ และมีคุณธรรม ตอบสนองกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ 
 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานหลักสูตรกำหนด 
 2. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 3. การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 4. การพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 5. พัฒนาทักษะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการและการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
 6. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 7. เสริมสร้างสุขภาพและนันทนาการ 

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
พัฒนาองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพ บริการสู่ชุมชน ประกอบด้วย  
 1. ยกระดับคุณภาพงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการจัดทำและเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
 พันธกิจที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา และการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 
 1. ส ่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื ่อพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
 2. ยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 
 พันธกิจที่ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน
อาชีวศึกษา ประกอบด้วย 
 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสู่การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 3. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ 
 4. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
สายอาชีพ 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษา 
 พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  3. พัฒนาและให้บริการพื ้นฐานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีส ารสนเทศแก่
สถานศึกษา 
  4. พัฒนาและให้บริการด้านข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา 
  5. พัฒนาครู บุคลากร และนักศึกษาให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  6. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและ
ทันสมัย 
  7. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริการทางวิชาการ รวมทั ้งการ
เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนแก่สังคม 
 พันธกิจที ่ 6 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 
  1.  วางแผนกำลังคนให้สอดคล้องตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
  2. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่
สูงขึ้น 
  3. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
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  4. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

2.6.1 รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นักศึกษาชมรมสิงโต ร่วมแสดงใน
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ณ 
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ อำเภอดอย
หลวง จังหวัดเชียงราย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 

การประเมินผลการดำเนินงาศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ศึกษาเอกชน ระดับภาค ณ 
เชียงใหม่ 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ณ จังหวัด
พิษณุโลก 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

    
 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิป
สั้น โครงการยุวชนประกันภัย 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

สถานศึกษาริบบิ้นสีขาว ร่วมยุติ
ความรุนแรงในครอบครัว 

ชนะเลิศ ชาติ รัฐมนตรีการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

รางวัลชนะเลิศการประกวด MV 
เพลงบ้านเกิดเมืองนอน  

ชนะเลิศ จังหวัด หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑล
ทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย 

    
 2.6.2 รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางจรัสศรี ดอนชัย  
ชมรมคนดีศรีเชียงราย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ชมรมคนดีศรีเชียงราย 

นางจรัสศรี ดอนชัย 
ผ่านการอบรมบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง ระบบ
ดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

นางดัชนี ปารมี  
ชมรมคนดีศรีเชียงราย  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ชมรมคนดีศรีเชียงราย  
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางเสาวรีย์ วงค์สุภา  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุภาพร ทองคำ  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายณัฐพงษ์ ฟองเขียว  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายกวีพจน์ แก้วดำ  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกาญจนี ยอดลิ
ลา  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

นางสาวดลณพร แปง
ด้วง  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวทิชากร ก้าง
ออนตา  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนวพร กาหลง  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางบุญธิดา คมวิศว
ศาสตร์  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาววรินทร วงค์ชัย
คำ  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศิริพร คูสุวรรณ์  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางจรัสศรี ดอนชัย  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายพรประเสริฐ ปานดำ  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 
 

นางสาววราภรณ์ ประ
พงษ์  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายเฉลิมพล แข็งแรง  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางดรรชนี ปารมี  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาววัชราภรณ์ อริยา  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางนวลจันทร์ จันทร์ต๊ะ
วงค์  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเบญจรัตน์ 
จันทร์ชุม  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

นายประณัฐ คมวิศว
ศาสตร์  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสมิตานันท์ ศิริ
ลักษณ์  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอมรรัตน์ เด่น
ดอกไม้  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 
 
 

นางสาวอัญชลี สลีสอง
สม  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอำภา มุงเมือง  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกนกทิพ เลิศ
พิภพพร  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อสอน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวทัศนีย์ ฆาระวาส  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายนพพร ธรรมวิวรณ์  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 

นายประทาน ทาทอง  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวปัทมา ไพร
สุวรรณ  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายพิพรรธน์ กันธิยะ  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 

นางสาวรุ่งอรุณ เมืองมา
เครือ  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวศิรินภา จันทร์ไฝ  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสมร ตติยะตระกูล  
การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาววราภรณ์ ประ
พงษ์  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
สำนักงานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย 

นางสาวทิชากร ก้างออน
ตา  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
สำนักงานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย 

นางวัชราภรณ์ อริยา  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
สำนักงานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย 

นางสาวอมรรัตน์ เด่น
ดอกไม้  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
สำนักงานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย 

นางสาวอัญชลี สลีสองสม  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
สำนักงานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย 

นางสาวปัทมา ไพร
สุวรรณ์  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
สำนักงานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย 

นายณัฐพงษ์ ฟองเขียว  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
สำนักงานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย 

นายพรเสริฐ ปานดำ  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
สำนักงานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย 

นางสาวกาญจนี ยอดลิลา  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
สำนักงานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย 

นายเทวินทร์ อนันต์  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
สำนักงานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย 

นางสาวสมิตานันท์ ศิริ
ลักษณ์  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
สำนักงานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย 
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 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

กวีพจน์ แก้วดำ  
การศึกษาผลทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน
สำเร็จรูป เรื่อง Job Interview in Youtube 
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ห้อง 5 สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2564 

ดีเยี่ยม ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

ทัศนีย์ ฆาระวาส  
ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง การบันทึกรายการซื้อขายในระบบต่าง ๆ 
วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)ปีที่ 1 ห้อง 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 
2563  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

เทวินทร์ อนันต์  
การพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์
โดยใช้สื่อคลิปวีดีโอผ่านยูทูบ (YouTube) เรื่อง 
การนำเกมนันทนาการ วิชา การจัดการ
นันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี ที่ 
1/7 สาขา การท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2564 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 
  

วัชราภรณ์ อริยา  
การศึกษาการใช้ชุดฝึกทักษะการแทรกสมการ
คณิตศาสตร์ ในโปรแกรม Microsoft Word 
เรื่อง การแทรกตาราง และสมการคณิตศาสตร์
ในรายวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 7 
สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย
การเชียงราย ปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
สุภาพร ทองคำ  
การพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ Communicative language 
Teaching (CLT) เรื่อง Shopping ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/2 สาขา
การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ
เชียงราย ปีการศึกษา 2564 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

กนกทิพ เลิศพิภพพร  
การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดย
วิธีการแสดงบทบาทสมมติ เรื่องการเป็นไกด์นำ
เที่ยว วิชาทรัพยากรท่องเที่ยวภาคเหนือ ของ
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 
1/6 สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

กาญจนี ยอดลิลา  
ศึกษาการเรียนการสอน โดยใช้เกมจับคู่โดมิโน
คำศัพท์ภาษาจีน เรื่อง คำศัพท์ที่ใช้ในสถานที่
ทำงาน วิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน ของนักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ปีที่ 2/7 สาขา
การท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ
เชียงราย ปีการศึกษา 2563  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

จรัสศรี ดอนชัย  
ศึกษาการจัดการเรียนรู้ โดยสืบค้นทาง
อินเตอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษ 
เรื่อง Project Work  วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อ
งานสำนักงานของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ปีที่ 2 ห้อง 2/7 
สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย
การเชียงราย ปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
เฉลิมพล แข็งแรง  
การพัฒนาผลทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมเพ่ือน
ช่วยเพื่อน (Peer Learning) เรื่อง การใช้สูตร
คำนวณและฟังก์ชันต่าง ๆในโปรแกรม Microsoft 
Excel ในรายวิชาโปรแกรมตารางงาน ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 
2/3  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 
2564 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 
  

ดลณพร แปงด้วง  
ศึกษาการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือกำหนด
กลยุทธ์ทางการตลาด วิชาพฤติกรรมผู้บริโภค ของ
นกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.
พิเศษ 1/2) สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

ทิชากร ก้างออนตา  
การจัดการเรียนรู้ทางการเรียน โดยใช้ใบช่วยสอน 
เรื่อง การแบ่งกำไรขาดทุน วิชาการบัญชีห้าง
หุ้นส่วน ของนักศึกษารับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1/1 สาขาการบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

นพพร ธรรมวิวรณ์  
การศึกษาผลการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง
อุปกรณ์และการติดตั้งเครือข่าย ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/5 สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย
การเชียงราย ปีการศึกษา 2564 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นวพร กาหลง  
การศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนแบบจิกซอร์
(Jigsaw) เพ่ือพัฒนาผลทางการเรียน เรื่อง 
รูปแบบแผนธุรกิจ ในรายวิชา ธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการ ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 /2 สาขา
การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ
เชียงราย ปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

บุญธิดา คมวิศวศาสตร์  
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องสัญญาค้ำ
ประกัน วิชากฎหมายธุรกิจ ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.พิเศษ) ปีที่ 
1/2 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2563  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี  

เบญจรัตน์ จันทร์ชุม  
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อวัสดุ 
XYZ theory ในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ในการ
ทำงาน เรื่อง ธรรมชาตฺของมนุษย์ ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) พิเศษ 1/4 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

ประทาน ทาทอง  
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการใช้แอปพลิกเคชั่น
ไอบิสเพ้นท์(ibispain) บนสมาร์ทโฟน เรื่อง 
ลายเส้นสร้างสรรค์ในรายวิชาการวาดเขียน 
ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปีที่ 1 ห้องพิเศษ 1/4 สาขาดิจิทัล
กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ
เชียงราย ปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ปัทมา ไพรสุวรรณ  
การพัฒนาการเรียนโดยใช้ใบความรู้ เรื่อง 
บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการวิชาบุคลิกภาพ
สำหรับธุรกิจบริการ ของนักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาการ
ท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 
ปีการศึกษา 2564 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

พรประเสริฐ ปานดำ  
การศึกษาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการ
สอน thanspotation models เรื่องรับขน ฝาก
ทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า รายวิชากฎหมาย
พาณิชย์ ของนักเรียนระดับ ปวช. 2/4 สาขา
การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ
เชียงราย ปีการศึกษา 2563  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

พิพรรธน์ กันธิยะ  
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ
การเขียนคำสั่งภาษา C++ เรื่องคำสั่งควบคุมการ
ทำงานของโปรแกรม วิชาการเขียนโปรแกรมบน
มาตรฐานเปิด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปี
การศึกษา 2563  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

ภัทรวิชญ์ วงศ์สายสณา  
การพัฒนาผลทางการเรียน โดยใช้บทเรียนเกม
ออนไลน์เวิร์ดวอลล์แบบเกมโชว์ควิซ เรื่อง การใช้
โปรแกรมประมวลผลคำ ในรายวิชางานสำนักงาน
เชิงปฏิบัติการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ห้อง M1/6 สาขา การ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 
2564 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
รัชนีกร กันทะรัญ  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการ
จัดซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตใน รายวิชา
การตลาดดิจิทัลเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว
ของนกัศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปีที่ 2 ห้อง 5 สาขาการท่องเที่ยววิทยาลัย
อาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 
2564 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

รุ่งอรุณ เมืองมาเครือ  
การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้วย ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ 
เรื่อง การวิเคราะห์งานแบบเลือกทำ รายวิชา
หลักการเขียนโปรแกรมของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1/3 พิเศษ 
(จบ ม.6) สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 
2563  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

วราภรณ์ ประพงษ์  
การจัดการเรียนการสอน Active learning 
Game-Based Learning(GBL) โดยใช้
แอปพลิเคชั่น kahoot เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้าน
การตลาด วิชาหลักการตลาด ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1ห้อง 
1 สาขาบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ
เชียงราย ปีการศึกษา 2564  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี  

วรินทร วงค์ชัยคำ  
การพัฒนาทักษะทางการเรียนโดยการแสดงบท
บามสมมติ เรื่องธุรกิจจำลอง วิชา สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการวิชาชีพการบัญชี ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปีที่ 2 ห้อง 
2/1, M2/1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2563 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ศิรินภา จันทร์ไฝ  
การพัฒนาทักษะทางการเรียนโดยการแสดง
บทบาทสมมติ (Role playing) เรื่อง โครงสร้าง
และผังทางเดินเอกสารทางบัญชีวิชาระบบบัญชี
ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง 
(ปวส.) ปี ที่ 2 ห้อง 2/1 , M 2/1 สาขาการ
บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปี
การศึกษา 2564 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

ศิริพร คูสุวรรณ์  
การศึกษาผลทางการเรียนโดยใช้ใบเสริมความรู้ 
เรื่องปฏิกิริยาเคมี ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
งานธุรกิจและบริการ ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2/1 สาขาการ
บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปี
การศึกษา 2563  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

สมร ตติยตระกูล  
การพัฒนาผลทางการเรียนโดยวิธีการเรียนแบบ
กระบวนการกลุ่ม(Group Dynamic) เรื่องยา
รักษาโรค วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 
1/3 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย
การเชียงราย ปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี  

สมิตานันท์ ศิริลักษณ์  
การพัฒนาการเรียนโดยการฝึกปฏิบัติจริง เรื่อง
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการท่องเที่ยวชุมชน 
CBT รายวิชาการท่องเที่ยวชุมชนของนักศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 3/7 สาขา
การท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ 
เชียงราย ปีการศึกษา 2564 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 
 

อมรรัตน์ เด่นดอกไม้  
การพัฒนาผลการเรียน โดยใช้โปรแกรม 
TinkerCAD เรื่อง เซนเซอร์ ในรายวิชาการ
อินเตอร์เฟสในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 2/6 สาขาเทคโนโลยีสารสานเทศ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 
2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
อำภา มุงเมือง  
การจัดการเรียนรู้ทางการเรียนโดยใช้ใบช่วยสอน 
เรื่อง กระดาษทำการ 8 ช่อง วิชาการบัญชีธุรกิจ
ชื้อขายสินค้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1/1 สาขาการ
บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปี
การศึกษา 2564 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

นวลจันทร์ จันทร์ต๊ะวงค์  
ศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะ เรื่อง การจำหน่ายหุ้นทุนและการริบ หุ้น
วิชาการบัญชีบริษัทจำกัด ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.พิเศษ)ปีที่ 1 
ห้อง 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย
การเชียงราย ปีการศึกษา 2564 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกมุารี  

อัญชลี สลีสองสม  
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้การสร้าง
เว็บไซต์การขายสินค้า แบบกลุ่ม เรื่องการสร้าง
ผลงานทางเว็บไซต์ วิชาการพัฒนาเว็บด้วยภาษา
เอชทีเอ็มแอล ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้นปีที่ 1/5 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

ณัฐพงษ์ ฟองเขียว  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้แบบจำลองเมืองแห่งการจัดจำหน่ายขนาด
จิ๋ว เพื่อยกระดับคุณภาพผลการเรียน ในรายวิชา
การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ เรื่องจำนวน
ระดับช่องทางการจัดจำหน่าย ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช. 2/3 สาขาการตลาด วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพณิชยการชียงราย ปีการศึกษา 
2563 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ดรรชนี ปารมี  
การศึกษาพฤติกรรมเพ่ือลดปัญหาไม่โต้ตอบ
และตอบคำถามอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 

ประณัฐ คมวิศวศาสตร์  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบคลังข้อสอบ
ออนไลน์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือพัฒนาการเรียน วิชางานบริการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)ปีที่ 2 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 

  
 2.6.3 รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายกิตติพงษ์ มาคำ  
การประกวดมารยาทไทย 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนพธีรา ติ๊บพูน  
การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวอรสา แซ่ย่าง  
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน 

รองชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอาหยี ยิบ  
การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอมรัตน์ ทรายคำ  
การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนภัสพร สารากิจรัก
พงษ์  
การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนุมา บาเหะ  
การประกวดมารยาทไทย 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวปรัชญากร หงษ์
อินทร์  
การประกวดมารยาทไทย 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพัดสุดา บัวพรรณ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายพีชญา หมื่นคำ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวณัฐวดี กิจขุนทด  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชญานี ณ นคร  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

นายอัครวินทร์ นาทะสัน  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวหฤทัย ศรีชัยทา  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 

นางสาวอรอุมา กันทะวงค์  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวศิริพร  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายธงชัย ราชคม  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวมนสิชา ใจสม  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทย 

นางสาวนนทญา ชัยเนตร  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทย 

นางสาวอิมตา หม่อโป๊ะ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสอมง
กลฝังตัว 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวปิ่นมณี ภัทรพรกุล  
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสอมง
กลฝังตัว 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวจินตพร แลเซอ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสอมง
กลฝังตัว 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนิศารัตน์ วีระนันท
กุล  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพนัชกร วันดี  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายวันเฉลิม สุวรรณมงคล  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายวัชรพล แก้วแสง  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 

นางสาวจุฑาทิพย์ อินต๊ะ
ประสิทธิ์  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายณัฐพร ตันปิตา  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 

นางสาวสุมินตรา แรงจีนะ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวรวิสรา มิ่งเชื้อ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวรวิสรา มิ่งเชื้อ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศุพัตรา ศรีวงค์วรรณ์  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพรหมกนก นันต๊ะ
ภูมิ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอภัสรา สวยสม  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายชุติกาญจน์  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 

นางสาวจุฑารัตน์ โนรี  
การกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายนิพิฐพนธ์ คล้ายเข็ม  
การกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวลออง  
วิชาการบัญชี 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวภัทรวดี จักรมณี  
วิชาการบัญชี 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาววรรณวิสา เยต๊ะ  
วิชาการบัญชี 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 

นางสาวสุภาดา รอดเชียง  
วิชาการบัญชี 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิท
ลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระราช
ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายนาวิน นันต๊ะวิชัย  
เยาวชนดีเด่น สาขา
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(อบจ.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงรายบ้านพักเด็กและครองครัวจังหวัด
เชียงราย และสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย 

นางสาวพิชญดา แก้วดี  
เยาวชนดีเด่นสาขาการศึกษา
และวิชาการ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(อบจ.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงรายบ้านพักเด็กและครองครัวจังหวัด
เชียงรายและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงราย 

นางสาวพนัชกร วันดี  
ได้คัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น
ด้านคุณธรรม ประเภท
เยาวชน โดยชมรมคนดีศรี
เชียงราย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ชมรมคนดีศรีเชียงราย 

นายภูวนาท ธุวะคำ  
ได้คัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น
ด้านคุณธรรม ประเภท
เยาวชน โดยชมรมคนดีศรี
เชียงราย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ชมรมคนดีศรีเชียงราย 
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 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวปนัดดา ยมนา  
การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ปวส 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเบญจพร อินต๊ะตอม  
การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวผกามาศ ไชยวรรณ  
การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายเอกลักษณ์ ดะแอ  
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี ระดับชั้นปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวภัทรวดี จักรมณี  
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี ระดับปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวแพรพลอย แป้นภู  
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายณัฐวุฒิ ทวีอภิรดีชนะ  
การประกวดการกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาจีน ระดับชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวพัดสุดา บัวพรรณ  
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับ
ชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวฐิดาพร พร้อมสุข  
การประกวดการกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาจีน ระดับชั้นปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุพัตรา ปู่เม่อ  
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับ
ชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเนตรชนก คำวัง  
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับ
ชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวโชธิตา วิรัตน์มณีโชต  
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับ
ชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวธีรดา จันบุญธรรม  
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับ
ชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายธันม์ทวิน วงศ์เรือนคำ  
การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายพงศ์ภัค ทาปัญญา  
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับ
ชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจิราภรณ์ กันทอง  
วิชาการบัญชี ระดับชั้นปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกัลยา แซ่จ๋าว  
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับ
ชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวประกาย บุญเทพ  
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับ
ชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวศิรินภา โป่งคำ  
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับ
ชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายวรากร กรีธาสันต์  
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับ
ชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวณัฐพร แชพากู่  
าเทคนิคการนำเสนอขาย 
ระดับชั้นปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอภิชญา แซพากู่  
าเทคนิคการนำเสนอขาย 
ระดับชั้นปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเบญจวรรณ คงจิระ
ชัย  
เทคนิคการนำเสนอขาย 
ระดับชั้นปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายณัฐพล ศรีวรรณ  
ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับ
ชั้นปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายธีระเทพ เทพสุภา  
ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับ
ชั้นปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายวศิน สาริวาท  
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ในงานธุรกิจ ระดับชั้นปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศศิกานต์ ทายะนา  
วิชาโปรแกรมฐานข้อมูล 
ระดับชั้นปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพิชามญชุ์ แก้วคำมูล  
วิชาการบัญชี ระดับชั้นปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายธิติวัฒน์ วงค์ไทย  
วิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายนโรดม โยธา  
วิชาธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้น
ปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายไกรสิทธิ์ แก้วกูล  
วิชาธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้น
ปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนงคราญ ทิพย์อักษร  
วิชาธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้น
ปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายพีรธัช สุทโธศร  
วิชาธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้น
ปวส. 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายกิตติมา ทะนันชัย  
วิชาธุรกิจค้าปลีก ระดับ
ชั้นปวส 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกรธนภัทร คำมา  
วิชาธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้น
ปวส. 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวปนิดา การเพียร  
การประกวดการกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาไทย ระดับชั้น
ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนุมา บาเหะ  
การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเบญจรัตน์ วงค์มูล  
การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวปรัชญากร หงษ์
อินทร์  
การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายกิตติพงศ์ มาคำ  
การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพร นามหล้า  
การประกวดการกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาไทย ระดับชั้น
ปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวณัฐกานต์ กรัณย์สิริ
พงศ์  
การประกวดการกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสุกัญญา หลักคำ  
การประกวดการกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายเอกรินทร์ รัตนกุลสันติ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววาสนา อามอ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวบุญธิญา ศรีสุวรรณ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายปิยวัฒน์ ปันแก้ว  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนฤภร เรือนคำ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวโสภา มาเยอะ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอรวรรณ พระสิงห์  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจิราภรณ์ สายทอง  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวรัตณาภรณ์ อุ่นใน  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวบัณฑิตา อุ่นนันท์  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวกนกพร กุศล  
สิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายภัทรเกียรติ แซ่ตั้ง  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวญาณิศา ใจยะ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอำพรรณ อุไรศรี  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอิสริยา กาติ๊บ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวปิ่นธิดา ภาพสิงห์  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวปาริชาต วงศ์อารี  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายอภิทาน สุปินตา  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายเด่นดนัย แลน้อย  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวมะลิมล เมืองส่า  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสิถี ลุงชัย  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนพธีรา ติ๊บพูน  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพรพิมล มะโนเลิศ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนภัสพร สารากิจรัก
พงษ์  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวกรรณิกา สามยอด  
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมอง
กลฝังตัว ระดับชั้นปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวรุ่งเรือง ปันไฝ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมอง
กลฝังตัว ระดับชั้นปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายนาวิน นันตะวิชัย  
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมอง
กลฝังตัว ระดับชั้นปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายวัชรชัย ก๋าใจ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมอง
กลฝังตัว ระดับชั้นปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวดารารัตน์ พุทธกิจ  
สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ
ชั้นปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเบญจรัตน์ หมั่น
ขัน  
สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ
ชั้นปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศศิกานต์ จงหอย
กลาง  
สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ
ชั้นปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายจิรัฏฐ์ เงินแก้ว  
วิชามัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์
ท้องถิ่น) ระดับชั้นปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวญานิกา กุลประ
วิทย์  
ชามัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์
ท้องถิ่น) ระดับชั้นปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวปาริฉัตร เสนา
พงษ์  
วิชามัคคุเทศก์ (สุดยอด
มัคคุเทศก์) ระดับชั้นปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายพัสกร ปิติปาละ  
วิชาพิมพ์ดีดไทย ระดับ
ชั้นปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวตาฬฤทัย มีลาภ  
เข้าร่วมประกวด
ออกแบบตราสัญลักษณ์ 
PTTEP Teenergy: 
Ocea for Life Logo 
Contest 

ชนะเลิศ ชาติ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด 
(มหาชน) 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ ่งเป็นไปตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนด
มาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 
9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และ

แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ

ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพ อเพียง 
และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ

กิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูที ่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที ่กำหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
    สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือ
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
    สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรยีน
ทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
    สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื ่อ แหล่งเรียนรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
    สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย
สำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง 
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
    สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

 1) ผลสัมฤทธิ์  
  1. ด้านความรู้ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายมีการจัดทำแผนพัฒนาปีการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีหรือข้อเท็จจริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวช.และปวส. โดยวิทยาลัยาอาชีวศึกษาพณิชยการ
เชียงรายได้นำกลยุทธ์จากแผนพัฒนาสถานศึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 
เพื่อกำหนดเป็นโครงการ โดยมอบหมายให้งานพัฒนาหลักสูตรและวัดผลประเมินผลเป็นผู้รับผิดชอบ 
เช่น  
 - โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ V-net  
 - โครงการเตรียมความพร้อมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
   ทั้งนี ้อาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายได้ได้เตรียมความพร้อมนักศึกษาการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพและการสอบV-net โดยนำข้อสอบจากต้นสังกัดมาเป็นการจัดวัดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ สถานศึกษามีการจัดให้ครูควบคุมผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2  ไปสอบ      
V-net ณ สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 
ผลการดำเนินการ 
 1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  1.1) เชิงปริมาณ 
  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ โดยใช้ข้อสอบและแบบประเมินของ
สำนักมาตรฐาน สำนักงานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีผู้เรียนผ่าน
การประเมิน ครั้งแรก จำนวน 175 คน   
 1.2) เชิงคุณภาพ  
  ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ โดยใช้ข้อสอบและแบบประเมิน
ของสำนักมาตรฐาน สำนักงานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีผู้เรียน
ผ่านการประเมินครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 69.44 ของผู้เรียนทั้งหมด  
 1.3) ผลสะท้อน  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย กำหนดให้ผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และ 
ปวส.2 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ ในรายวิชาต่าง ๆ 
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ตามโครงสร้างหลักสูตร เพื ่อเป็นการวัดความรู ้ของผู ้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษา โดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ปรากฏผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้าน
ความรู้ ผู้เรียนใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้าน
ความรู้ในการเข้าประเมิน ครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ  69.44  ของผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด  และ
ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้าน
ความรู้ในการเข้าประเมินครั ้งแรก คิดเป็นร้อยละ 63.38 ของผู้เข้ารับการประเมินทั ้งหมด ใน
ภาพรวมของสถานศึกษาทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส. มีผู้เรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพด้านความรู้ในครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 69.44 ของผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด 
 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา (V-net)  
  2.1) เชิงปริมาณ 
   ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) จำนวน 
92 คน ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา (ปวช.3) ตามความประสงค์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.  
ปีที่ 3 จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (V-NET)  
  2.2) เชิงคุณภาพ  
   ผู้เรียนผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  คิดเป็น
ร้อยละ  83.64 ของผู ้เรียนทั ้งหมดของสถานศึกษา (ปวช.3) ตามความประสงค์ของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.  ปีที่ 3 จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (V-NET) 
  2.3) ผลสะท้อน 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ที่ 
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ความรู ้ทางภาษา ความรู ้ด้านคณิตศาสตร์ ความรู ้ด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศ ความรู้การคิดแบบมีวิจารณญาณ ความรู้การสื่อสาร และความรู้ในการคิด
แบบสร้างสรรค์ และ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ที่เป็นการทดสอบวัดความรู้ของผู้เรียนใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านการคิดและ
การแก้ปัญหา ด้านสังคมและการดำรงชีวิต และด้านอาชีพ และในปีการศึกษา 2564 นักศึกษา
ระดับชั้นประกาศนยับัตรวิชาชีพชั้นสูงไม่ได้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (V-NET) 
 4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
 1) ผลสัมฤทธิ์  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายมีการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพ และด้านทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะที่ดีได้ทั้งระดับ  ปวช. 
และปวส. 
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  1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  1.1) เชิงปริมาณ  
   ผู้เรียนจำนวน 806   คน ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 
  1.2) เชิงคุณภาพ 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายได้ดำเนินการพัฒนา
ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการอิสระ โดยการส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้
จัดทำโครงการวิชาชีพเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใต้โครงการศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  1.3) ผลสะท้อน 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา
ให้มีทักษะ และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมด้านวิชาชีพ เช่นศึกษาผลิตภัณฑ์
ใหม่ สามารถหารายได้ ระหว่างเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะและประสบการณ์การทำ
ธ ุรก ิจทั้งในและนอกสถานศึกษา สามารถนำาทักษะ ประสบการณ์  ไปต่อยอดในการเป็น
ผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทาง ในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต โดยส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้สร้างผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย มีจำนวน
ทั้งหมด  11   ชิ้นงาน และได้รับรางวัลระดับชาติ  11   ชิ้นงาน 
  2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  2.1) เชิงปริมาณ 
   ในปีการศึกษา 2564 ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ในระดับต่าง ๆ จำนวน 78  คน  
  2.2) เชิงคุณภาพ   
   ในปีการศึกษา 2564 มีผู ้เร ียนได้ร ับรางวัลจากการประกวด
แข่งขัน ทักษะวิชาชีพในระดับต่าง ๆ ดังนี้  
 1) การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 35 ณ จังหวัด เชียงราย 
 1.1) การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ปวช. ประเภท ทีม เกียรติบัตร เหรียญเงิน 
 1.2) การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ปวส. ประเภท ทีม เกียรติบัตร เหรียญเงืน 
 1.3) การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้น ปวช. ประเภทบุคคล เกียรติบัตร 
เหรียญทอง  
 1.4) การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้น ปวส. ประเภทบุคคล เกียรติบัตร 
เหรียญเงิน  
 1.5) การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ปวช. ประเภทบุคคล เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 
 1.6) การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ปวส. ประเภทบุคคล เกียรติบัตร 
เหรียญเงิน 
 1.7) การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั ้น ปวช. ประเภทบุคคล          
เกียรติบัตร เหรียญทองแดง  
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 1.8) การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั ้น ปวส. ประเภทบุคคล     
เกียรติบัตร ชมเชย 
 1.9) การประกวดทักษะการบัญชี ระดับชั้น ปวช. ประเภททีม เกียรติบัตร ชมเชย 
 1.10) การประกวดทักษะการบัญชี ระดับชั้น ปวส ประเภททีม เกียรติบัตร ชมเชย 
 1.11) การประกวดการทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ระดับชั ้น ปวช. ประเภททีม       
เกียรติบัตร เหรียญทอง 
 1.12) การประกวดการเขียนแผนธุรกิจ ระดับชั้น ปวส. ประเภททีม เกียรติบัตร เหรียญเงิน 
 1.13) การประกวดระบบปปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื ้องต้น ระดับ ปวช. เกียรติบัตร   
เหรียญเงิน  
 1.14) การประกวดระบบปปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื ้องต้น ระดับปวช. เกียรติบัตร      
เหรียญทองแดง 
 1.15) การประกวดทักคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ระดับ ปวช. เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 
 1.16) การประกวดทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ระดับ ปวช. เกียรติบัตร เหรียญเงินทอง 
 1.17) การประกวดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. เกียรติบัตร ชมเชย 
 1.18) การประกวดทักษะธุรกิจค้าปลีก ระดับ ปวช. ประเภททีม เกียรติบัตร เหรียญเงินทอง 
 1.19) การประกวดทักษะธุรกิจค้าปลีก ระดับ ปวส. ประเภททีม เกียรติบัตร เหรียญเงินทอง 
 1.20) การประกวดทักษะมัคคุเทศก์ท้องถิ ่น ระดับ ปวช. ประเภททีม เกียรติบ ัตร        
เหรียญเงินทอง 
 1.21) การประกวดทักษะ สุดยอดมัคคุเทศก์ ระดับ ปวส. ประเภททีม เกียรติบ ัตร       
เหรียญเงินเงิน 
 1.22) สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับชั้น ปวช. ประเภท 4 ชิ้น  
  1.22.1) โครงการน้ำพริกปลากระป๋อง เกียรติบัตร เหรียญทองแดง 
  1.22.2) โครงการThe creat cha ชาสมุนไพรทะลายโจร เกียรติบัตรเหรียญทอง 
  1..22.3) โครงการSweets Tourism เกียรติบัตร เหรียญทองแดง 
  1.22.4) โครงการท๊อปฟี่ มะม่วงหายมะนาวโห่ เกียรติบัตร เหรียญทองแดง 
 1.23) สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ระดับชั้น 
ปวช. ประเภท 1 ชิ้น  
  1.23.1) โครงการเว็บไซต์แนะนำศูนย์ส่งเสริมสินค้าพื้นเมืองเชียงราย เกียรติบัตร 
เหรียญทองแดง 
 1.24) สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับชั้น ปวส. ประเภท 4 ชิ้น 
  1.24.1) โครงการไส้อ๋ัวสมุนไพรจิ๋ว เกียรติบัตร เหรียญเงิน 
  1.24.2) โครงการว่าซ่านอกไก่หมักเพ่ือสุขภาพ เดลิเวอรี่ เกียรติบัตร เหรียญเงิน 
  1.24.3) โครงการBakery Tourism เกียรติบัตร เหรียญทองแดง 
  1.24.4) โครงการน้ำพริกพันตา เกียรติบัตร เหรียญทองแดง 
 1.25) ส ิ ่ งประด ิษฐ ์ด ้านนว ัตกรรมซอฟต์แวร ์และระบบสมองกลฝ ังต ัว ระด ับชั้น               
ปวส. ประเภท 1 ชิ้น 
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  1.25.1.) โครงการระบบบริหารจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เกียรติบัตร 
เหรียญทองแดง 
 1.26) สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับชั้น ปวส. ประเภท 1 ชิ้น 
  1.26.1) โครงการสบู่สมุนไพร 5 ชนิด เกียรติบัตร เหรียญทองแดง 
 2.3 ผลสะท้อน 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษาพณิชยการเชียงราย  จัดการเรียนการการสอนโดยมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมี
ความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เรียน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ในอาชีพได้ 
รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนนำความรู้ในสาขาวิชาชีพมาใช้ปรากฏผลเชิงประจักษ์ ได้แก่ 
การประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา โดยการกำหนดแผนงาน โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษาทุกปีการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และการเข้าร่วมกับ
องค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
 4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
 1) ผลสัมฤทธิ์  
  1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
   1.1) เชิงปริมาณ    
    ในปีการศึกษา 2564 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 250 คน 
   1.2) เชิงคุณภาพ                 
    ผู้สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 59.24 ของผู้เรียนแรกเข้า  
   1.3) ผลสะท้อน              
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือในการเรียน ได้แก่ การดูแลผู้เรียนประจำวัน การติดตามพฤติกรรมการเรียนประจำวัน 
ระบบครูที่ปรึกษาติดตาม การสอนซ่อมเสริม ฯลฯ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษา
ได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด กำหนดโดยผู้เรียนระดับปวช . สำเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 
100 ของจำนวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น และระดับปวส. สำเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 100  
  2. ผู้เรียนมีคุณลักษะที่พึงประสงค ์
   2.1) เชิงปริมาณ           
    จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะทางด้าน 
คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จำนวน 806  คน                   
   2.2) เชิงคุณภาพ                       
    ผู ้เร ียนที ่ได้ร ับการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะทางด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที ่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู ้เร ียนทั ้งหมดของ
สถานศึกษา     
   2.3) ผลสะท้อน   
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย  มีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามแผนงานพัฒนาคนเก่ง และคนดีขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
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ประเทศไทย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย รวมถึงกำหนดให้ครูผู้สอนทุกคน ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึง ประสงค์ของผู้เรียนในทุกรายวิชาพัฒนา
ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  3. การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
   3.1) เชิงปริมาณ                         
    ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงาน
ทำใน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิส ระหรือศึกษาต่อ        
จำนวน 278 คน       
   3..2) เชิงคุณภาพ                       
    ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงาน
ทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อย
ละ 43.64 ของผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหมดของสถานศึกษา                                      
   3.3) ผลสะท้อน           
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีการติดตามการมีงานทำ
และศึกษาต่อของผู ้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที ่ผ ่านมา ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยใช้การติดตามและดูแลของครูที่ปรึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ก และการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาโดยตรงในสถาน ประกอบการหรือสถาบัน  
การศึกษาของครูแนะแนวหรือครูนิเทศ เนื่องจากผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ทำงานและศึกษาต่อ ใน
เขตพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 2) จุดเด่น  
  1. การเตรียมความพร้อมให้กับผู ้ เร ียนในการเข้ารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
  2. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ โดยใช้ข้อสอบและแบบประเมิน
ของ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  3. ระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน 
  4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนงานพัฒนาคนดี คนเก่ง และมี
ความสุขของ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
  5. การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 3) จุดที่ควรพัฒนา  
  1. สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา มีความพึงพอใจต่อ 
คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาด้านความรู้ ในประเด็นความรู้ภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำงาน
และ ความรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นอื่นๆ  
  2. การเพิ ่มผลสัมฤทธ ิ ์ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด ้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 
  3. การเพิ่มจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาให้มากข้ึนเมื่อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า 
 4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  



57 

 

  1. พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำงาน และ
ความรู้ทักษะ การใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
 2.การลดปัญหาการออกกลางคัน 
 
 4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
   1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
   1.1) เชิงปริมาณ  
    วิทยาลัยอาชีวศ ึกษาพณิชยการเชียงราย จัดการศึกษาใน           
3 ประเภทวิชา  รวม 8 สาขาวิชา มีสาขาวิชาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ จำนวน 8 สาขาวิชา ใน 3 ประเภทวิชา  
   1.2) เชิงคณุภาพ             
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ ่มเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับความต้องการของ สถานประกอบการ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
ดังนี้ 
 1) มีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือ การปรับปรุงหลักสูต 
 2) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื ่อง ในการพัฒนา หรือการปรับปรุง
หลักสูตร  
 3) นำหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการจัดการ เรียนการสอนจริ 
   1.3) ผลสะท้อน 
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีการศึกษาความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลงของความต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยความร่วมมื อกับสถาน
ประกอบการ และนำหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงในสถานศึกษา  
   2.การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
    2.1) เชิงปริมาณ        
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย จัดการศึกษาใน 8 
สาขาวิชามีสาขาวิชาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบจำนวน 7 สาขาวิชา   
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    2.2) เชิงคุณภาพ            
     สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือ ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
    2.3) ผลสะท้อน                            
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย กำหนดให้ทุกแผนกวิชา
ดำเนินการพัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กำหนดรายวิชา เพ่ิมเติม ภายใต้ ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือสถาบัน/องค์การทางวิชาชีพ  
เพ่ือนำมากำหนดในรายวิชา 
 4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
   1.คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
    1.1) เชิงปริมาณ                                       
     การประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู ้สู ่การปฏิบัต ิของ
ครูผู ้สอนทุกคนทุกรายวิชา พบว่าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที ่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพที่กำหนดและครูผู้สอนได้จัดทำแผนจำนวน 42  คน 
    1.2) เชิงคุณภาพ                                     
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้ดำเนินการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ ครูผู้สอนทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียน การสอนอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนี้  
 1) ครูผู ้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื ่อกำหนดหน่วยการเรียนรู้ที ่ มุ ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ  
 2) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning      
 4) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ เทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 5) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม สภาพจริง    
ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย    
    1.3) ผลสะท้อน     
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายได้พัฒนาครูในการจัด
แผนการจัดการเรียนรู้ สู ่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและแนวทางการนำแผนฯไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  เพื ่อพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นใน   
ศตวรรษท่ี 21 
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   2.การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
    2.1) เชิงปริมาณ  
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีครูผู้สอนทั้งสิ้น จำนวน 
42 คน มีครู ที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน 42 คน   
 
    2.2) เชิงคุณภาพ                                    
     ครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็น สำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ 100 ของครูทั้งหมด   
    2.3) ผลสะท้อน      
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้กำหนดให้ครูผู้สอน
ทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้สามารถนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้จริงอย่างมี คุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริม พัฒนาให้ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น 
PjBL Active Learning   
   3.การจัดการเรียนการสอน 
    3.1) เชิงปริมาณ 
     3.1.1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีครูผู ้สอน
ทั้งหมด จำนวน 42 คน    
     3.1.2) ครูผู ้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่
สอน จำนวน 42 คน 
     3.1.3) ครูที ่มีแผนการจัดการเรียนรู ้ครบทุกรายวิชาที ่สอน 
จำนวน 42 คน  
     3.1.4) ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย จำนวน 42 คน   
     3.1.5) ครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
การเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 42 คน  
     3.1.6) ครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้    จำนวน   42 คน 
    3.2) เชิงคุณภาพ 
     ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณา
จาก คุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
จัดการเรียน การสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี ทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ทำวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 
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    3.3) ผลสะท้อน 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย  ได้เห็นความสำคัญใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้หนดให้ครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา มีคุณวุฒิทาง 
การศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนจัดคู่มือการวิจัยเพื่อ พัฒนาการจัดการ การสอน
อาชีวศึกษา แนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน สามารถจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ในทุกรายวิชา และในการพัฒนาคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอน กำหนดกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนไว้          
4 ประเด็น ประกอบด้วย  
 1) ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้น สมรรถนะอาชีพทุกรายวิชา  
 2) ครูผู้สอนมีบันทึกหลังการสอน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศใน การจัดการ
เรียนการอน มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
 3) มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  
 4) ครูผู้สอน แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย หรือการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้   
   4.การบริหารจัดการชั้นเรียน 
    4.1) เชิงปริมาณ 
     4.1.1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีครูผู ้สอน
ทั้งหมด จำนวน 42 คน                       
     4.1.2) ครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลจำนวน 42 คน                                               
     4.1.3) ครูผู้สอนจำนวน 42 คน มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร
ประจำชั้น เรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน                                                  
     4.1.4) ครูผู้สอนจำนวน 42 คน ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนให้มี บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้                                                  
     4.1.5) ครูผู้สอนจำนวน 42 คน ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมุ่งม่ัน ตั้งใจในการเรียน                                   
     4.1.6) ครูผู้สอนจำนวน 42 คน ดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียนรายบุคคล
ด้าน การเรียนและด้านอ่ืน ๆ    
    4.2) เชิงคุณภาพ 
     ครูผู้สอนมีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยพิจารณา
จากการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล การจัดทำข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและ
รายวิชาเป็น ปัจจุบัน การใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
การใช้วิธีการเสริมแรง ให้ผู ้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน และการดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียน
รายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 100 
    4.3) ผลสะท้อน    
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมี
การจัดทำข้อมูล ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาใช้
เทคนิควิธีการบริหาร จัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ ส่งเสริม 
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สนับสนุนและพัฒนาให้ครูผู้สอนทุกคนสามารถ บริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
ประจำวัน  
   5.การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
    5.1) เชิงปริมาณ 
     5.1.1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีครูผู ้สอน
ทั้งหมด จำนวน 42 คน   
     5.1.2) ครูผู้สอนจำนวน 42 คนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้า
ร่วมการพัฒนาวิชาชีพ    
     5.1.3) ครูผู้สอน จำนวน 42 คน ที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
น้อย 12 ชั่วโมงต่อปี    
     5.1.4) ครูผู้สอนจำนวน 42 คน ได้นำผลจากการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน     
     5.1.5) ครูผู้สอนจำนวน 42 คนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง
และการ พัฒนาวิชาชีพ     
     5.1.6) ครูผู ้สอนจำนวน 42 คน ที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
    5.2) เชิงคุณภาพ 
     ครูผู ้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ โดย
พิจารณา จากการจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  การพัฒนาตนเองอย่างน้อย 
12 ชั่วโมงต่อปี   การนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ผลงานจากการพัฒนา ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร 
    5.3) ผลสะท้อน 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูผู้สอนทุกคน ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ โดยกำหนดให้ครูผู้สอนทุกคนมีการประเมินตนเอง 
จัดทำแผนพัฒนาตนเอง ดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนที่กำหนด นำผลการพัฒนา ตนเองมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้  
   6.การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตครวามเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน 
    6.1) เชิงปริมาณ 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษาพณิชยการเชียงราย มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ทั้งหมด จำนวน 22 ห้อง มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการจัดการเรียนการสอนใน ชั้นเรียน จำนวน 22 ห้อง  
    6.2) เชิงคุณภาพ 
     ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ 
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ของห้องเรียนทั้งหมด  
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    6.3) ผลสะท้อน 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย  มีแผนงานโครงการและ
ดำเนินการ พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์  อาคารสถานที่   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทย
บริการ ให้มีสภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาดและปลอดภัยกับผู้เรียน มีความพร้อมในการให้บริการใน
ด้านต่างๆ กับผู้เรียน  เช่น การบริการอินเทอร์เน็ต ด้วยระบบ WIFI  ให้บริการฟรีครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ของสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยการติดตั้งโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบเสียงใน
การจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ       
เช่น ระบบ MIS , LINE , Facebook 
 4.2.3 ด้านการบริหารจัดการให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
   1.การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
    1.1) เชิงปริมาณ                                  
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยจัดให้มีระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื ่อมต่อให้มี การติดต่อ สื ่อสารผ่านระบบออนไลน์ได้ทั ้งภายในแลละ
ภายนอก ครบทุกฝ่าย ทุกงาน ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ     
    1.2) เชิงคุณภาพ 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจาก
ประเด็นดังนี้  
 - มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยนำระบบ 
MIS บริหารจัดการมาใช้ในสถานศึกษาและให้ครู บุคลากร สามารถเข้าถึงเครือข่ายตามภาระหน้าที่ 
 -  มีระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 -  มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน 
    1.3) ผลสะท้อน 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพณิชยการเชียงราย  มีแผนงานโครงการใน
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มีความพร้อมในการให้บริการในด้านต่างๆ กับผู้เรียน  และการบริการ
อินเทอร์เน็ต ด้วยระบบ Wifi  ให้บริการ มีการส่งเสริม ให้ครูและบุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนการสอน การจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล การวัดและประเมินผล ระบบครูที่
ปรึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยนำระบบ MIS บริหารจัดการมาใช้ในสถานศึกษาและให้ครู 
บุคลากร 
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   2.อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
    2.1) เชิงปริมาณ 
     ว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษาพณ ิชยการเช ี ยงราย ม ีห ้อง เร ียน 
ห้องปฏิบัติการ  ทั้งหมด จำนวน 37 ห้อง อาคารเรียน 5 หลัง 
    2.2) เชิงคุณภาพ 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย พัฒนาอาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ปรากฏผลในเชิงประจักษ์จากการพัฒนา ดังนี้ 
 1) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการและมีการพัฒนาดูแล  สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์      
ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้    
 2) มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ เพียงพอต่อการใช้
งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน   
 3) มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
แหล่งการเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กำหนด  
 4) จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
 5) ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
    2.3) ผลสะท้อน 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย  ได้พัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ และสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ เช่น สนามกีฬา สวนหย่อม  โรงอาหาร น้ำดื่ม ห้องน้ำหญิง/ชาย ที่จอดรถ สถานที่พักผ่อน 
วิทยบริการและห้องสมุดแหล่ง การเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ศูนย์บ่มเพาะเพื่อหารายไดระหว่าเรยีน 
สำนักงานองค์การนักวิชาชีพ การบริการ อินเทอร์เน็ตฟรี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้  
   3. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
    3.1) เชิงปริมาณ 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีทำเลที ่ต ั ้งอยู ่ใน   
อำเภอเมือง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ตั ้งอยู่ใจกลางจังหวัดเชียงราย ได้มีการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีความพร้อมทางด้านระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานทุกด้าน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสาร
ภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยที่มี ประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน 
    3.2) เชิงคุณภาพ 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีการการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทาง
การศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา  ดังนี้  
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     3.2.1) สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานใน
สถานศึกษา 
     3.2.2) สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ำดื่ม น้ำใช้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 
     3.2.3) สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมใน
สถานศึกษา ที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา  
     3.2.4) สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว (กลุ่มไลน์/เฟสบุ๊ค ผ่านระบบ Wifi ของสถานศึกษา/ ระบบ MIS /วิทยุ
สื่อสาร/โทรศัพท์ภายใน) 
     3.2.5)  สถานศ ึกษาม ีระบบร ักษาความปลอดภ ัยภายใน
สถานศึกษา เพ่ือดูแลทรัพย์สิน และการใช้ชีวิตประจำวันของครู บุคลากร ผู้เรียน เช่น ระบบวงจรปิด 
สามารถตามดูผ่านระบบออนไลน์ครอบคลุมบริเวณภายในสถานศึกษา ยามรักษาการณ์ 24 ชั่วโมง 
และมีครูกำกับดูแลความเรียบร้อยร่วมกับยามรักษาการณ์ตลอดเวลา 
    3.3) ผลสะท้อน 
     ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ประกอบด้วย ครู บุคลากร
ทางการ ศึกษา ผู ้เรียน ผู ้มารับบริการของสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อยู่ในระดับ ดีมาก 
   4.แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
    4.1) เชิงปริมาณ  
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายมีผู้เรียนทั้งหมด 806 คน 
มีผู ้เรียน เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการของสถานศึกษา จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา และผู้เรียนเข้า ค้นคว้าด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
    4.2) เชิงคุณภาพ 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ศูนย์วิทยบริการ หรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอสำหรับให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้ บริการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนี้   
     4.2.1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
     4.2.2) สถานศึกษาม ีศ ูนย ์วิทยบร ิการหร ือห ้องสม ุดท ี ่มี
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อ การศึกษา ค้นคว้า ของครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ  
     4.2.3) ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจำนวนหนังสือต่อจำนวน
ผู้เรียนเป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ  
     4.2.4) สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการ
ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณา
จากสถิติ ของผู้ใช้บริการ   
     4.2.5) มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบ
ทุกสาขาวิชา ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
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    4.3) ผลสะท้อน 
     ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ประกอบด้วย ครู บุคลากร
ทาง  การศึกษา ผู้เรียน ผู้มารับบริการของสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการใช้บริการแหล่งเรียนรู้
และศูนย์วิทย บริการของสถานศึกษา  อยู่ในระดับ ดีมาก 
   5. ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 
    5.1) เชิงปริมาณ         
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา โดยจัดให้มีระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อให้มีการติดต่อ สื่อสารผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งภายในแลละ
ภายนอก ครบทุกฝ่ายทุกงาน  
    5.2) เชิงคุณภาพ 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  สำหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ให้เกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 
ประหยัดเวลา บุคลากร และ งบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
สถานศึกษากับองค์กรภายนอก ดังนี้ 
     5.2.1) มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับการใช้งาน  
     5.2.2) มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึง
ข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล  
     5.2.3) มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน
ภายในสถานศึกษา 
     5.2.4) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา 
     5.2.5) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอก
สถานศึกษา 
    5.3) ผลสะท้อน 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีแผนงานโครงการใน
การบริหาร จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มีความพร้อมในการให้บริการในด้านต่างๆ กับผู้เรียน  และการบริการ
อินเทอร์เน็ต ด้วยระบบ Wifi  ให้บริการ ฟรีครอบคลุมทุกพื้นที่  มีการส่งเสริม ให้ครูและบุคลากรใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล การวัดและ
ประเมินผล ระบบครูที่ปรึกษา นำระบบ MIS บริหารจัดการมาใช้ในสถานศึกษาและให้ครู บุคลากร 
สามารถเข้าถึงเครือข่ายตามภาระหน้าที ่
     4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
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 1) ผลสัมฤทธิ์ 
  1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
   1.1) เชิงปริมาณ  
    1) วิทยาลัยอาชีวศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 1 สาขาวิชา
ในสาขาวิชาที่เปิดสอน  
    2) ผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 13.03 ของผู้เรียนทั้งหมด 
(ผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 105 คน เรียนในระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี จำนวน 105 คน)  
   1.2) เชิงคุณภาพ  
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำนักงาน 
คณะกรรมการการใน 5 ขั้นตอน  ดังนี้  
     ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
           - การสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา  
           - การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี      
           - จัดทำแผนงานและจัดทำแผนการเรียนในการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ   
           - ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน   
    ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
          - คัดเลือกผู้เข้าเรียน  
          - ทำสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุม ผู้ปกครอง   
          - จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ  
          - จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ  
   ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
         - การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ   
         - การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ  
   ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
         - การสำเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
         - การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
         - การสรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   1.3) ผลสะท้อน 
     ว ิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้ร ับความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการ ขนาดใหญ่ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานศึกษา อาทิ เช่น 7-11 
ทุกสาขาในจังหวัดเชียงราย 
    2) จุดเด่น  
     1. ครูและบุคลากรของวิทยาลัยมีผลงานที่เป็นงานวิจัยพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน และได้รับรางวัลของสมาคมวิยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ  
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     2.มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชน สถานประกอบการเข้ารว่ม
จัดการเรียนการสอน 
     3.ครูผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอนทุกรายวิชา  
     4.มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อเป็นแนวทางให้กับครูในการ
วัด และประเมินผลได้สอดคล้องกับรายวิชาที่ทำการสอน 
     5.สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ       
โรงฝึกงานศูนย์วิทย บริการ ให้มีสภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาดและปลอดภัยกับผู้เรียน   
     6.มีความพร้อมในการให้บริการในด้านต่างๆ กับผู้เรียน เช่น สนามกีฬา   
น้ำดื่ม โรงอาหาร ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชาย ร้านค้าสวัสดิการ ห้องพยาบาล สถานที่ในการพักผ่อน 
WIFI ให้บริการฟรี ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
     7.การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ  
     8.การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีความเข้มแข็ง ผู้เรียนได้รับค่าตอบแทน
จากการฝึก ประสบการณ์ที ่เหมาะสม ตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี           
ที่สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษากำหนด         
     9.มีสถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา    
ทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษาเพียงพอตามความต้องการของผู้เรียน  
     10.ม ีค ู ่ม ือการวิจ ัยเพื ่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา       
เพ่ือส่งเสริมการ แก้ปัญหาการเรียนการสอนของครูโดยใช้กระบวนการวิจัย 
    3) จุดที่ควรพัฒนา  
     1.การส่งเสริมให้ครูอาวุโสใช้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
     2.การส่งเสริมให้ครูผู ้สอนใช้ Application การจัดการเรียนการสอน 
Online ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไว้รัสโคโรนา (COVID-19) 
    4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
     1.การพัฒนาครูอาวุโสให้ม ีความรู ้ ความสามารถในการใช้จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ  
     2.การส่งเสริมให้ครูผู ้สอนใช้ Application การจัดการเรียนการสอน 
Online ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไว้รัสโคโรนา (COVID-19) 
 4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์ 
       1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
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     1.1) เชิงปริมาณ                                       
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังหมด จำนวน 42 คน ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด  
     1.2) เชิงคุณภาพ            
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย บริหารจัดการศึกษาโดย
อาศัยกระบวนการมีส่วนของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีกำาหนด ปรากฏผลการดำเนินการ ดังนี้  
     1) การมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
     2) การมีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา               
     3) การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีครูและ บุคลากรทางการศึกษา  
     4) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร สถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  
     5) ผู้บริหารสถานศึกษาใช้นวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการสถานศึกษา  
     1.3) ผลสะท้อน             
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย  สนับสนุนให้ครูได้รับการ
พัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้มาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้พร้อมทั้ง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม การจัดการเรียนการสอนเน้นตามความต้องการของผู้เรียน มีการประเมินผล
การเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการรายวิชาให้ถูกต้อง 
ครบถ้วย สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือกำหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการ
เปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานมีนวัตกรรมในการบริหารจัด 
การศึกษาโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไป
ตาม มาตรฐานการอาชีวศึกษา ได้แก่ รูปแบบการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์บ่มผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนวิชาโครงการวิชาชีพของผู้เรียน  
    2.การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
     2.1) เชิงปริมาณ  
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายจัดการศึกษาใน 8 สาขาวิชา 
ทุกสาขาวิชามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 ของสาขาวิชาที่
มี การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
     2.2) เชิงคุณภาพ               
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพณิชยการเชียงราย มีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือใน การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ในด้านครูพิเศษ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น  
ผู ้เช ี ่ยวชาญ ผู ้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์      
ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
 
 



69 

 

       2.2.1 แผนจ้างครูต่างประเทศ 
       2.2.2 เครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ เพื่อ พัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ  
  - ครูฝึกงานในสถานประกอบการ  
  - ครูเป็นวิทยากร   
  - การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน วัดและ ประเมินผลกับสถาน
ประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     2.3 ผลสะท้อน    
   วิทยาลัยอาชีวศึกษพณิชยการเชียงราย ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์การ 
สถาบัน และบุคคลในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เช่น สถานประกอบการ ศิษย์เก่า ทุนมูลนิธิ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
    3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
     3.1) เชิงปริมาณ                                                   
        ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย    
จัดกิจกรรมใน การบริการชุมชนและจิตอาสาจำนวน 4 ครั้ง  
     3.2) เชิงคุณภาพ                                        
       ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย    
จัดกิจกรรมใน การบริการชุมชนและจิตอาสา ดังนี้   
 - กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา ของแผนกวิชาการบัญชี  
 - กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา ของแผนกวิชาการตลาด 
 - กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                            
 - จิตอาสา “สู้ภัยโควิด”   
     3.3 ผลสะท้อน              
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีการจัดทำแผนงาน 
โครงการ  การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้
วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและ สังคม โดยมีจิตอาสา ได้แก่ โครงการ“จิตอาสา สู้ภัยโควิด” 
ทั้งนี้เพ่ือให้ตรงตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด 
 4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
   1) ผลสัมฤทธิ์  
    1.ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
     1.1) เชิงปริมาณ         
       ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ 
งานวิจัยในปีการศึกษา 2564  จำนวน 114 ผลงาน  
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     1.2) เชิงคุณภาพ              
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้รับรางวัลการประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ จำนวน 11  โครงการ ได้แก่ 
 - โครงการสบู่สมุนไพร 5 ชนิด 
 - โครงการน้ำพริกปลากระป๋อง 
 - โครงการไส้อ๋ัวสมุนไพรจิ๋ว 
 - โครงการThe creat cha ชาสมุนไพรทะลายโจร    - โครงการว่าซ่านอกไก่หมักเพ่ือ
สุขภาพ เดลิเวอรี่ 
 - โครงการ Bakery Tourism 
 - โครงการ Sweets Tourism 
 - โครงการท๊อปฟี่ มะม่วงหายมะนาวโห่ 
 - โครงการน้ำพริกพันตา 
 - โครงการระบบบริหารจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 - โครงการเว็บไซต์แนะนำศูนย์ส่งเสริมสินค้าพ้ืนเมืองเชียงราย 
      1.3) ผลสะท้อน 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย กำหนดแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความมุ่งมั่น อดทน พยามยามในการสร้างและพัฒนา นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย รวมถึงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณชน 
   2) จุดเด่น  
    1. ครูและบุคลากรของวิทยาลัยมีผลงานที่เป็นงานวิจัยพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน และได้รับรางวัลของสมาคมวิยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ  
    2. มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชน สถานประกอบการเข้าร่วม
จัดการเรียนการสอน 
   3) จุดที่ควรพัฒนา  
    1.การส่งเสริมให้ครูอาวุโสใช้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรยีน
การสอน และการบริหารจัดการ 
   4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
    1. สนับสนุนผลงานของผู้เรียนในการการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อสะท้อนคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ 
    2. การพัฒนาครูอาวุโสให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ. 2561  

 
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
ข้อการประเมิน ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 100 

100.00 

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 ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 23 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 25 

92.00 

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)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ข้อการประเมิน ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 2 4 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 
3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จ
การศึกษา 

15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 89 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 95 

93.68 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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)  

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ข้อการประเมิน ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

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)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ข้อการประเมิน ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 77 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 85 

90.59 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 
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 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ข้อการประเมิน ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

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 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

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)  

 
ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่า
น้ำหนัก 

ค่า
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ำหนักxค่า

คะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 30 

100.00 

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 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข้อการประเมิน ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน 

2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 45 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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 ค่า
น้ำหนัก 

ค่า
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ำหนักxค่า

คะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 5 15 

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

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ 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 96.36 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 92 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 93.68 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 91.71 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 64 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 100 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 94.85 
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 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่
กำหนดเพิ่มเตมิ  

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1.โครงการเปิดโลกกว้างเตรียมพร้อมสู่ธุรกิจการบิน 
2. โครงเสริมด้านความรู้ ICT 
3. โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
4. โครงการสร้างสื่อนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

พันธกิจที่  6 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 1. โครงการประกวดวิจัยและนวัตกรรมครู ครั้งที่ 14 
พันธกิจที่  7 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม 

1. โครงการบริการวิชาชีพสู ่ชุมชนสาขาการตลาด 
โครงการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรใน
ท้องถิ่น 
2.โครงการบริการวิชาชีพสู ่ช ุมชนสาขาการบัญชี 
โครงการส่งเสริมการออมของชุมชนบ้านเด็กด้อย
โอกาส 
3.โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนสาขาคอมพิวเตอร์ 
โครงการปลอดลูกน้ำยุงลายในชุมชน 
4.โครงการจิตอาสาสู้โควิด-19 

พันธกิจที่  8 ส่งเสริมการทะนุบำรุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

1.โครงการการส ่งเสร ิมพระพุทธศาสนาเน ื ่องใน
เทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
2.โครงการ CCVC AMBASSADOR 2019 
3.โครงการอาชีวศึกษาสร้างคน สร้างชาติ 
4.โครงการ Young Love รักเป็น ปลอดภัย 
5. โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 
6.ชมรมรำวงลีลาศ 
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 
ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา มาศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เพ่ิมข้ึน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอด
เยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. 1.ตามมติในที่ประชุมผู้บริหาร

สถานศึกษาเรื่องแผนการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาด้านความรู้โดยพัฒนา
ความรู้ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา
แห่งชาติของอาชีวศึกษาที่ข้องกับ
สาขาวิชาที่เรียนโดยมีโครงการ
ดังต่อไปนี้ 1. พัฒนาผู้เรียนให้ผ่านการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-Net) 2. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนก่อนการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. ตามมติในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เรื่องแผนการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาด้านทักษะ
และประยุกต์ใช้โดยมีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะ
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีตวามสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิิ
จพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดีดยมี
โครงการดังต่อไปนี้ 1.โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ระดับชาติ 2.
โครงการนำเสนอผลงานโครงการ
วิชาชีพของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 
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3 และ ปวส.ปีที่ 2 3.โครงการการ
ส่งเสริม ICT 4.โครงการส่งเสริมภษา
และวัฒนธรรมจีน 5..โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านกฏหมายและเยาวชนและ
ครอบครัว 6.โครงการ CCVC Market 
Festival Fair 7.ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
Computers&Graphics สาขา
คอมพิวเตอร์ 8.ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ร้านเสริม
สวยและร้านสัมตำ สาขาการตลาด 9.
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ร้านเฟรชฟาย สาขาการบัญชี 10.ศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ร้าน
มินิ Marketing สาขาธุรกิจค้าปลีก 11.
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ร้าน Coffe tourism สาขาการ
ท่องเที่ยว 12.โครงการด้านคนเก่ง 
อบรม Google Meet ให้แก่นักศึกษา
ในการเรียนการสอน Online 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

1. ตามมติในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เรื่องแผนการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษะที่พังประสงค์ มี
คุณธรรม จริยธรรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 
เคารพกฏหมาน เคารพสิทธฺของผู้อื่น มี
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตสำนักรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการดังต่อไปนี้ 
1.4.โครงการด้านคนดี บำเพ็ญ
ประโยชน์ 2.กิจกรรมถวายพระชัย
มงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 
10 3.กิจกรรมถวายพระชัยมงคล วัน
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เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 4.กิจกรรมวันไหว้
คร ู5.โครงการเติมทักษะพัฒนาชีวิต 
นักศึกษา 6.โครงการจิตอาสาส่งเสริม
สร้างสรรค์พัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์น่าอยู่ 7.โครงการจิตอาสา
พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นอก
สถานที ่8.โครงการวันภาษาไทย
แห่งชาติ 9.โครงการปันน้ำใจแบ่งปันให้
น้อง 10.โครงการบริการชุมชนการ
ส่งเสริมการออมของชุมชนบ้านเด็กด้อย
โอกาส 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. ตามมติในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

เรื่องแผนการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษาหลักสูตรสมรรถนะที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชา
เดิม กลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการตลาดแรงงาน โดนมีความ
ร่วมมือสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีโครงการ
ดังต่อไปนี้ 1. โครงการความร่วมมือกับ
ภูมิปัญญาหรือผู้เชี่ยวชาญใน สาขา
วิชาชีพในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนา คุณภาพผู้เรียน 2.โครงการ
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.แผนงานการประเมินผลความพึง
พอใจสำหรับสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีต่อการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
4.โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา  
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. ตามมติในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เรื่องแผนการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาด้านการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือ
เป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพการประเมินผลการเรียนของแต่
ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ 
ดูแลให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน
รายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
โดยมีโครงการดังต่อไปนี้ 1..โครงการ
ส่งเสริมนวัตกรรมและส่งประดิษฐ์
ครูผู้สอน (งานวิจัยครู) 2.แผนการ
พัฒนาครูผู้สอนจัดทำแผนสมรรถนะ 3. 
โครงการอบรม Google Meet ให้แก่
ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน 
Online  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. ตามมติในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เรื่องแผนการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาด้านการ
บริหารจัดการ โดยมีโครงการดังต่อไปนี้ 
1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2.
โครงการปรับปรุงโรงอาหาร 3.โครงการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศจุดบริการ
อินเตอร์เน็ต 4.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศกล้องวงจรปิด 5.โครงการ
พัฒนาระบบ MIS 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1. ตามมติในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เรื่องแผนการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาด้านการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยความมือของผู้บริหาร 
ครู บุคลาการทางการศึกษาและผู้เรียน
โดยมีโครงการดังต่อไปนี้ 1.โครงการจิต
อาสาบริการชุมชนแจกข้าวกล่องสู้ภัยโค
วิด – 19 
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. ตามมติในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เรื่องแผนการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาด้านความ
ร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ โดยมีโครงการดังต่อไปนี้ 
1.โครงการจิตอาสาบริการชุมชนแจก
ข้าวกล่องสู้ภัยโควิด - 19 2.โครงการ
จิตอาสาบริการชุมชนของแผนกวิชา
สาขาการบัญชี 3โครงการจิตอาสา
บริการชุมชนของแผนกวิชาสาขา
การตลาด 4โ.ครงการจิตอาสาบริการ
ชุมชนของแผนกวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. ตามมติในทีป่ระชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เรื่องแผนการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยมีโครงการดังต่อไปนี้ 1..
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ระดับชาติ ครั้งที่ 35 2.โครงกานำเสนอ
ผลงานโครงการวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.
ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก 
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กิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2564  
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
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โครงการเชิดสิงโต  
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
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โครงการ อบรมให้ความรู้ ตำรวจสันติบาล  
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
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โครงการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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โครงการ รักษาวัฒนธรรมล้านนาไหว้สาพญามังราย 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
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โครงการ ประกวดร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอน 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
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โครงการ ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 

สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

 
 

 



9 

 

โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
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มอบรางวัล การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
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คณะครูและบุคลากรเข้ารับรางวัลครูดีเด่น 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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โครงการ จิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยฯ 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
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โครงการกิจกรรมชาวค่ายลูกเสือวิสามัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
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โครงการถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
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คณะกรรมการเข้ามาดูงานศึกษานิเทศก์  
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
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โครงการ แสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
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คณะครูและบุคลากรทำพิธีไหว้คุณเชาว์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
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คณะครูและบุคลากรทำพิธี ไหว้บรรพบุรุษ 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
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โครงการ อบรมการนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
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กิจกรรมอันเชิญสิงโตออกอวยพร 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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