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คำนำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา 2563  ฉบับนี้ 
จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2561  ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษามีหน้าท่ี
โดยตรงในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โดยใช้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานประกอบด้วย  5  ด้าน  25  ข้อ
การประเมิน  และ  3  มาตรฐาน  9  ประเด็นการประเมิน  เพื ่อเป็นการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและนำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไปปรับปรุงพัฒนาในแต่ละ
มาตรฐานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลต่อคุณภาพการประกันของสถานศึกษาต่อไป 

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีมีส่วน
ร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา 2563 และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 
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ค 

รายงานผลการประเมินตนเอง  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปีการศึกษา 2563 

 

สารบัญ 
 
 หน้า 
คำนำ ก 
คำช้ีแจง ข 
สารบัญ ค 
ส่วนท่ี 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 1 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 5 
ส่วนท่ี 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 55 
ส่วนท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 57 
ส่วนท่ี 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 69 
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
ส่วนท่ี 6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 75 
 ตามบริบทของสถานศึกษาท่ีกำหนดเพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 7 แผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 76 
 
ภาคผนวก 
 คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 



รายงานผลการประเมินตนเอง  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปีการศึกษา 2563 
 

ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรบัผู้บริหาร 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

1.1.1 ผลผลิต (Output) 
มีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1,400 คน คิดเป็นร้อยละ 72.79 

1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทำใน

สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ รวมทั้ง ระดับ ปวช. 
และ ระดับ ปวส.  คิดเป็นร้อยละ  71.80  ผลการประเมินมึค่าคะแนน  4  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ 

1.1.3 ผลสะท้อน (Impact) 
องค์กร หน่วยงานภายนอก สถานประกอบการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดความศรัทธา 

ให้การยกย่องสถานศึกษาที่สามารถผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะในแต่ละสาขาวิชาชีพ นอกจากนี้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร/โล่ต่างๆ จากหน่วยงานต่างๆ  ในฐานะที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี 
สร้างคุณงานความดี  สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงาน
ในด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากรด้านการมีส่วนร่วม ด้านกิจกรรม และด้านอื่นๆ  ด้วยความเต็มใจตาม
ศักยภาพที่พึงมี ซึ่งสมควรแก่การยกย่องเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีให้เป็นท่ี
ยอมรับของสังคมได้อย่างมั่นคงตลอดไป 

1.2 จุดเด่น 
สถานศึกษามีแผนงานโครงการการบริการชุมชนและมีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน 

และนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมให้บริการชุมชน สังคม ในระดับสถานศึกษาและ ระดับ
จังหวัด  ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคทุมธานีมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
อาชีวศึกษา ผลการประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม เป็นสถานศึกษามี
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานด้วยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน ท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการภายในวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
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มีความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งมีผลการประเมินการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การ บริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการบริหาร  
การศึกษา มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบ  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอด
เย่ียม   การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100 
ผลการประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งครูผู้สอนที่จัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติที ่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  และนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็น       
ร้อยละ 92.14  ผลการประเมินมีค่าคะแนน  5  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  โดยมีผล
การประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 100 มีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สถานศึกษามีการส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เช่นโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา โครงการพัฒนาทักษะ
ความเป็นผู้นำของผู้เรียน ของนักเรียนนักศึกษา โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน โครงการจิตอาสา
เทิดไท้องค์ราชัน  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้ตรงตามสาขาวิชาชีพ และนำมาพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดทักษะ
วิชาชีพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ด้านการบริหารจัดการมีการจัดสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา มี
ความน่าอยู่ ร่มรื่น บรรยากาศดี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีความสะอาดและมีจำนวนเพียงพอต่อจำนวน
ผู้เรียน ด้านความร่วมมือ ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษาได้สร้างความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน  องค์กรต่างๆ  ท้ังในและต่างประเทศ  เช่น โครงการพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาท้ัง
ของรัฐและเอกชน กับโครงการพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ กับสถาบันการศึกษา
ต่างๆ จากต่างประเทศ  ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สถานศึกษามีการส่งเสริม
ผลงานนวัตกรรมงานวิจัยของวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด สามารถสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ๆ อยู่เสมอ เป็นการสร้างองค์ความรู้ ให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง และมีผลงานที่ได้รับรางวัลตั้งแต่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ทำให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจเป็นการสร้างช่ือเสียงของ
สถานศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน 
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1.3 จุดที่ควรพัฒนาด้านความรู้ และด้านทักษะการประยุกต์ 
ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลงานรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาขั้นพื้นฐานใน

ระดับที่สูงขึ ้น  นอกจากนี้ควรให้ผู ้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีและเหมาะสมตามอัตภาพของตน สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตลอดไป ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  สถานศึกษาควรปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยให้สถาน
ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาควรพัฒนา การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะ  ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
เพื่อให้ผู ้เรียนรู้จัก คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ทำให้ผู ้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เกิดขึ้นในตนเอง เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อได้ตรง
ตามสาขาวิชาชีพที ่เร ียนหรือประกอบอาชีพตามความเหมาะสมของงาน อนาคต ด้านการปฏิบัติ 
สถานศึกษาควรมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนมาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำ
นโยบายไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
สถานศึกษาจะต้องสนับสนุน คอยอำนวยความสะดวกให้กับแผนกวิชาที่เข้ารับการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื ้นฐานอย่างต่อเนื ่อง รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการคิด
สร้างสรรค์แก่ผู ้เรียนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และการแข่งขันผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ ่นใหม่ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์มีรางวัลที่เพิ ่มขึ ้น ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ม ีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู ้ เร ียน จัดให้ม ีห ้องเร ียน 
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 

2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ว ิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้พ ัฒนาความร ่วมมือกับสถาน

ประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในทุกมิติ ส่งผลทำให้ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพรวมทั้ง ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.จํานวน 1,003 คน เมื่อเทียบกับจํานวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียน
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 99.80 ผลการประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพอยู่ ในระดับยอดเย่ียม โดยองค์กร หน่วยงานภายนอก สถานประกอบการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ีสามารถผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขา
วิชาชีพ 

ผู้เรียนท่ีประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบ อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อย
ละ 66.66 เทียบกับจํานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็น ผู้ประกอบการ หรือการประกอบ
อาชีพอิสระ และได้รับรางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว ผลการประเมินมีค่า
คะแนน 3 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี 
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3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีได้ดำเนินการจัดการศึกษา ในสาขาวิชาเป็นที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียน และตอบสนองความต้องการทางตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาใน
ระบบทวิศึกษา จึงได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษากับโรงเรียนสามโคก โดยมีการจัดการ
เรียนการสอนใน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตลอดจนมีการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรระยะสั้น จึงได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษากับโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 
โดยมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาช่างกลโลหะ  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  
สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขาวิชาคหกรรม,สาขาวิชาการโรงแรม  สาขาวิชาการบญัชี 
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพที่เรียน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของสถานศึกษาคุณธรรม คือ “ทักษะดี มีใจบริการ” ท่ีแสดงออกทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม  โดยเฉพาะ
ความรับผิดชอบ  ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความขยัน อดทน และการเสียสละเพื่อส่วนรวมทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้  มีภาวะผู้นำ  กล้าคิด กล้าทำกล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาเป็นการสร้างองค์ความรู้  
ให้เกิดข้ึนด้วยตนเอง  นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเป็นการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมถึงผู ้เรียนประสบความสําเร็จก้าวไปสู่     
การเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มีแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยการยกระดับ

คุณภาพในการจัดการศึกษา ทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาบริบทของแต่ละสาขาวิชาชีพอย่างอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ
พัฒนายกระดับคุภาพทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ ในการพัฒนากลุ่ม
วิชาชีพอุตสาหกรรมอัตโนมัติ การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี การพัฒนาการจัดช้ันเรียนในสถาน
ประกอบการ การพัฒนาช้ันเรียนเฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพ ซึ่งได้เริ่มโครงการดังกล่าวมาในปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป  โดยสอดคล้องกับการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของรัฐบาล 

ในด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ  สถานศึกษาได้รับการยกย่อง 
และรางวัลของผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน  ซึ่งทําให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพเป็นผู้มีทักษะด้านวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์สามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ตรงตาม
ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งสถานศึกษามีแผนงานโครงการ การบริการชุมชนและ 
มีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมให้บริการชุมชน สังคม   
ในระดับสถานศึกษาและ ระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ ต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  ประกอบด้วยสาระที่สำคัญ  ดังนี้ 
 

2.1  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวสถานศึกษา 
 

ที่อยู่ 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  เลขที่  79  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านกลาง   อำเภอเมือง  จังหวัดปทมุธานี  

12000 โทรศัพท ์  
โทรศัพท ์ 02-581-6920       โทรสาร  02-975-6426,  02-975-6426 
E-mail :  - Website :  www.pttc.ac.th 

 

 

ประวัติสถานศึกษา 
 

พ.ศ. 2482 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนช่างไม้ขึ้น โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่วัดเมี่ยง ตำบลบ้านงิ้ว  

อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี  เปิดรับนักเรียนสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เข้าเรียนวิชาช่างไม้และ
ช่างปูน  ใช้เวลาเรียน 3 ปี 
พ.ศ. 2490 

ย้ายมาตั้งที่วัดโพธิ์นอก ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เนื่องมาจากที่ตั้งเดิมอยู่
ห่างไกลชุมชน การเดินทางไปมาของนักเรียนไม่สะดวก  
พ.ศ. 2495 

ได้ย้ายจากวัดบางโพธิ์นอกข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มาอยู่บริเวณวัดลุ่ม ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน และ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนใหม่ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับผู ้สำเร็จชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียน 3 ปี และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น แผนกช่างไม้ ส่วน
ระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นแผนกช่าง
ไม้ เรียนต่ออีก 3 ปี สำเร็จการศึกษาแล้วได้ประกาศนียบัตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย แผนกช่างไม้ 
พ.ศ. 2502 

กรมอาชีวศึกษาประกาศเปลี่ยนฐานะโรงเรียนช่างไม้ปทุมธานี เป็น  โรงเรียนการช่างปทุมธานี    
ใช้หลักสูตรใหม่ของกรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2501   
พ.ศ. 2512 

กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศรวมโรงเรียนการช่างชายปทุมธานี เข้ากับโรงเรียนการช่างสตรีปทุมธานี 
ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เรียกชื่อว่า  โรงเรียนการช่างปทุมธานี 
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พ.ศ. 2518 
เปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์ และเปลี่ยนมาใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 

พ.ศ. 2519 
เปิดสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ อีก 1 แผนก แล้วยุบชั้น มศ.3  แผนกต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมและ

เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างปทุมธานี เป็น โรงเรียนเทคนิคปทุมธานี 
พ.ศ. 2520-2521 

เปิดสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกพณิชยการ 
พ.ศ. 2523 

กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศยกฐานะเป็น วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523 
พ.ศ. 2527 

เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 แผนกวิชา คือ 
1. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
2. แผนกวิชาการตลาด 
3.   แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป 

พ.ศ. 2529 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 แผนกวิชา คือ 

1. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
2. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พ.ศ. 2532 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 แผนกวิชา  คือ  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

พ.ศ. 2533 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 แผนกวิชา คือ 

1. แผนกวิชาช่างยนต์ 
2. แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต 

พ.ศ. 2534 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 แผนกวิชา 

1. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
2. แผนกวิชาช่างเทคนิคโลหะ 
3. แผนกวิชาช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2536 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการบัญชี 

พ.ศ. 2537 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาคหกรรมธุรกิจ 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคสมทบ) 
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พ.ศ. 2540 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(ภาคสมทบ) 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาคหกรรมธุรกิจ 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์ (ภาคสมทบ) 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง (ภาคสมทบ) 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคสมทบ) 

พ.ศ. 2545 
ได้ยกเลิกการใช้หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2538 
เริ่มใช้หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545  จนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ. 2547 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ( ปวช.)  สาขาวิชาการโรงแรม (ระบบทวิภาคี) 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ( ปวช.)  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

พ.ศ. 2548 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 
(โปรแกรมเครื่องมือวัดและควบคุม) 

พ.ศ. 2549 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  

พ.ศ. 2551 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

พ.ศ. 2556 
เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ 

พ.ศ. 2557 
เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2560 
เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ 

พ.ศ. 2562 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2563 
 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
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การจัดการศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  ดำเนินการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เปิดสอน  17  สาขาวิชา    
1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

1) สาขาวิชาช่างยนต์  
2) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
3) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
4) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
5) สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัดและควบคุม 
6) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
7) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

1.2 ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
1) สาขาวิชาการบัญชี 
2) สาขาวิชาการตลาด 
3) สาขาวิชาการเลขานุการ 
4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
6) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  

1.3 ประเภทวิชาคหกรรม 
1) สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ  
2) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   
3) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   

1.4 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
1) สาขาวิชาการโรงแรม  

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เปิดสอน  15  สาขาวิชา   
2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

1) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  
2) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  
3) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  
4) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 
5) สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม  
6) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
7) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  
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2.2 ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
1) สาขาวิชาการบัญชี   
2) สาขาวิชาการตลาด   
3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
4) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   
5) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   
6) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   

2.3 ประเภทวิชาคหกรรม 
1) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   

2.4 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
1) สาขาวิชาการโรงแรม  

3. หลักสูตรปริญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง)  เปิดสอน  3 สาขาวิชา   
3.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์   
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์   

3.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์   

 

สภาพชุมชน  
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ตั้งอยู่อำเภอเมืองปทุมธานี เป็นแหล่งชุมชนที่อยู่ใกล้สถานที่ราชการ

หลายๆ แห่ง  อาทิเช่น  โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด  สถานีตำรวจ  สำนักงานที่ดินจังหวัด  สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน  โรงพยาบาล  และแหล่งร้านค้าจำนวนมาก  รวมถึงชุมชนที่อยู่รอบข้ าง ซึ่งวิทยาลัยฯ 
ได้รับความร่วมมือจากชุมชนอย่างสม่ำเสมอ   
 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
ฐานะทางเศรษฐกิจของชาวปทุมธานี อยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้แน่นอน

และม่ันคง อาชีพของชาวเมืองนี้สามารถแยกเป็น อาชีพด้านเกษตรกรรม เพาะปลูก  ทำสวนผักและผลไม้
เลี้ยงสัตว์  และอาชีพด้านอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ ่และกลางกว่า 1,000 โรงงาน  
 

สภาพสังคม 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีด้านหลังติดแม่นำ้เจ้าพระยา  ฝั่งตรงข้ามมีตลาดสด  ธนาคาร  สถานี

ตำรวจภูธร  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  สำนักงานไปรษณีย์  สถานศึกษา  สำนักบริหารยุทธศาตร์ 4  
และบูรณาการการศึกษาท่ี  4  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี                                                                        
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2.2  แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
 

ข้อมูลผู้เรียน 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 597 79 0 676 
ปวช.2 493 112 0 605 
ปวช.3 507 65 0 572 
รวม ปวช. 1,597 256 0 1,853 

 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 377 120 497 
ปวส.2 299 148 447 
รวม ปวส. 676 268 944 

 
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 928 594 64.01 
ปวส.2 514 407 79.18 
รวม 1442 1001 69.42 

 
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 873 572 65.52 
ปวส.2 527 447 84.82 
รวม 1400 1019 72.79 
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ข้อมูลบุคลากร 
 

ประเภท 
ทั้งหมด 
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ 
(คน) 

สอนตรงสาขา 
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ 
ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ/        
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

5 5 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ 
ผู้ที่ได้รับการรับรอง 

86 86 86 

ข้าราชการพลเรือน 1 - - 
พนักงานราชการครู 5 5 5 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 49 49 49 
เจ้าหน้าที ่ 35 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/                
ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) 

19 - - 

รวม ครู 140 140 140 

รวมทั้งสิ้น 200 140 140 

 
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช. 
(สาขาวิชา) 

ระดับปวส. 
(สาขาวิชา) 

รวม 
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 7 7 14 
พาณิชยกรรม 6 6 12 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 3 1 4 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 1 2 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 
รวมทั้งสิ้น 17 15 32 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

ประเภทอาคาร จำนวน (หลัง) 

อาคารเรียน 2 
อาคารปฏิบัติการ 7 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ - 
อาคารอ่ืน ๆ 1 

รวมทั้งสิ้น 11 
 
ข้อมูลงบประมาณ 
 

ประเภทงบประมาณ จำนวน (บาท) 

งบบุคลากร  1,267,200.00 
งบดำเนินงาน  5,635,400.00 
งบลงทุน  3,300,000.00 
งบเงินอุดหนุน  22,639,030.00 
งบรายจ่ายอื่น  2,933,200.00 

รวมทั้งสิ้น  35,774,830.00 

 
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ของสถานศึกษา 
 

ปรัชญา 
หมั่นฝึกฝีมือ ยึดถือวินัย ใฝ่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน พัฒนาคนสู่เทคโนโลยี 

 

อัตลักษณ์ 
ทักษะดี  มีใจบริการ 

 

เอกลักษณ์ 
เป็นเลิศทางวิชาชีพ 
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2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัด 
 การศึกษา 
 

วิสัยทัศน์  
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีมุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล  เน้น

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

พันธกิจ  
1. ผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นกำลังคนที่มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสในการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ

เสมอภาค 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาชีพและฝึกอบรมแก่ชุมชน 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

เป้าประสงค์  
1. นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นกำลังคนที่มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
2. นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
4. นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโอกาสในการได้รับการศึกษาอย่าง 

ทั่วถึงและเสมอภาค 
5. ชุมชนได้รับการบริการด้านวิชาชีพและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
7. การนิเทศการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
9. การบริหารจัดการเพ่ือสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
10. การประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล 
11. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ 
12. เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



15 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปีการศึกษา 2563 

 

ยุทธศาสตร์ 
1. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากลและมี 

คุณธรรม จริยธรรม 
2. การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
3. การสร้างโอกาส ความทั่วถึงและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษา 
4. การยกระดับการให้บริการวิชาชีพและฝึกอบรมแก่ชุมชน 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ 
1. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากลและมี 

คุณธรรม จริยธรรม 
2. การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
3. การสร้างโอกาส ความทั่วถึงและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษา 
4. การยกระดับการให้บริการวิชาชีพและฝึกอบรมแก่ชุมชน 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.6  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ รองชนะเลิศ ชาติ สอศ. 
 
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

องค์การมาตรฐานดีเด่น ชนะเลิศ ภาค สอศ. 
ทักษะงานปรับอากาศรถยนต์ ชนะเลิศ ภาค สอศ. 
ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ 

ชนะเลิศ ภาค สอศ. 

ทักษะการประกวดร้องเพลงสากลชาย ชนะเลิศ ภาค สอศ. 
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ PLC 

รองชนะเลิศ ภาค สอศ. 

ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง รองชนะเลิศ ภาค สอศ. 
ทักษะงานคอนกรีต รองชนะเลิศ ภาค สอศ. 
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายฐิติพงศ์ สายอยู่  
ทักษะงานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายกิตติ กล่ำม่วง  
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายพชฤพล ใจเย็น  
ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายอิสมาแอล ม่วงคำ  
ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายอรรณพ ใจเอื้อ  
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายมงกุฎ สุรเดชาวุธ  
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายสุชาติ โสพัฒน์  
ทักษะงานวัดละเอียด  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธงชัย ชุมภูเทพ  
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

ว่าที่ร.ต.ภัทราวุธ แสงกล้า  
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธงชัย ปานย้อย  
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายคมสันต์ ดวงเดช  
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบ
ไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์  

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายสันติพงษ์ วงศ์ด้วง  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ PLC 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางภัทรวรรณ แสนทวีสุข  
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ (ปวช.)  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายลือชา เทียนหอม  
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ (ปวช.)  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายจิตติ สงวนธรรม  
ทักษะงานปูน  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายสุธี ครูเจริญ  
ทักษะงานไม้  

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายศุภกร ศรีแก้วอ่อน  
ทักษะงานฝึกฝีมือ  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวปิยนุช มงคลนำ  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสุภาพร จงรักษ์  
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายบัณฑิต ชวนขุนทด  
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing 
Challenge” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางปาริชาต บุณยอัครฉัตร์  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางลักษิกา โสภณวิชญ์  
ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า  

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายศุภเจริญ นิลพันธุ์  
ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce)  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายนิทัศน์ บุญมา  
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic 
Bartender  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวพรชนก น้อยหุ่น  
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวพรชนก น้อยหุ่น  
ประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวพรชนก น้อยหุ่น  
ประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวพรชนก น้อยหุ่น  
ประกวดร้องเพลงสากลชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวพรชนก น้อยหุ่น  
ประกวดร้องเพลงสากลหญิง  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายฐานันดร วงษ์ษา  
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวปนิตา อินสี  
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสุกันยา โสมณวัฒน์  
ประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English 
Demonstration Contest) 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวกรรณิการ์ เลแก้ว  
ประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ระดับปวช.  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายวุฒิชัย ขำนึง  
ประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ระดับปวส.  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายอรรถพล สังข์ทอง  
ทักษะงานกลึงชิ้นงาน  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายจักรภพ โตนันทวณิช  
ทักษะเขียนแบบเครื่องมือกลด้วยคอมพิวเตอร์  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายอมร ธรรมโร  
ทักษะมาตรวิทยามิติ  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธีรพงษ์ ดวงทองคำ  
ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายรุฒิพงศ์ จุลชัยวรกุล  
ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (CAD-CAM)  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายสมสกุล วัชรจิตต์กุล  
ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายภคพล เมืองชู  
ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายปุณรัตน์ อินทุรัตน์  
ทักษะ SMAW & GTAW & GMAW 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายนคร พรมจักร์  
ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุเชื่อม  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายอิสมาแอล ม่วงคำ  
การแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นายอรรนพ ใจเอ้ือ  
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล 

รองชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นายอิสมาแอล ม่วงคำ  
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 

ชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นายรุฒิพงศ์ จุลชัยวรกุล  
ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ ภาค สอศ. 

1. นางจริยา สุนทรัช 2. นายวัฒนชัย สุนทรัช 3. 
นายอาทิตย์ ทรัพย์ชิต 4.นายวัชระ บันเย็น  
ตู้เก็บของปลดล็อครหัสลายนิ้วมือ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นายรุฒิพงศ์ จุลชัยวรกุล 2. นายอรรถพล สังข์
ทอง 3. นายธีรพงษ ดวงทองคำ 4. นายนิวัฒน์ 
สมัครจิตรพัฒนา 5. นางสาวจินดานุช บุณณะ  
ปั่นปัง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นางจริยา สุนทรัช ครูที่ปรึกษา 2. นายอภิชาติ 
โคเวียง 3. นายวัชระ บันเย็น  
น้ำพริกสับปะรด 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นายกิตติ สมัครไทย 2. นายจักรภพ โตนันท
วณิช 3. นายสุชาติ โสพัฒน์ 4. นางภัทรวรรณ เสน
ทวีสุข 5. นางสาวอนุศรา เรียงสา  
แขนกลจำลองในงานอุตสาหกรรม 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายณัฐวุฒิ งามสนิ  
วิจัยชั้นเรียนเรื่องเจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้าน
วินัยในห้องเรียนความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์การเรียนวชาเครื่องกลไฟฟ้า 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสุกัญยา โสมณวัฒน์  
คุณภาพน้ำเพ่ือกุ้งน้อยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นางสุกัญยา โสมณวัฒน์  
รดน้ำต้นไม้ด้วยสมาร์ทโฟนอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นางสุกัญยา โสมณวัฒน์  
ตู้แลกเหรียญ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายนุกูล อ้ังโสภา  
การวัดและควบคุมอุณหภูมิแบบเรียลไทม์บนระบบ
ปฏิบัติ Android 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นางสาวฉัตรทิพย์ วงษ์สง่า  
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นางสาวนวลนุช วุฒิเกษ  
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช. ประเภทอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นางสาวนวลนุช วุฒิเกษ  
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช. ประเภทอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายอมร ธรรมโร  
การแก้ปัญหาการอ่าน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายอร่าม พิทูรปัญญารัตน์  
การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์
อิเล็กทรอนิกส์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายอร่าม พิทูรปัญญารัตน์  
การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายชยุตม์กรัณ สำราญ  
วิจัยในชั้นเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาโทรทัศน์ของนักเรียนระดับปวช.ชั้นปีที่2 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

น.ส.อัจฉรา ทองไพบูรณ์  
การปรับปรุงพฤติกรรม การนำเสนองานหน้าชั้น
เรียนรายวิชาหลักการตลาด(3200-1003) 
ระดับชั้น ปวส.1/1 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยวิธีการใช้แบบฝึก
ทักษะการพูดการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

น.ส.อัจฉรา ทองไพบูรณ์  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง
การเขียนเค้าโครงร่างงานวิจัยในรายวิชาโครงการ 
(3214-8501) ระดับชั้น ปวช.2/4 แผนกวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายหรรษกร รอดศรีสมุทร  
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในจังหวัด
ปทุมธานี 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

1. น.ส.สุทธารัตน์ นารถสูงเนิน 2. นายหรรษกร 
รอดศรีสมุทร  
การจำลองสถานการณ์เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง
เคลื่อนที่ของกล่องสินค้าภายในกระบวนการจัด
ผลิตภัณฑ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

น.ส.สุทธารัตน์ นารถสูงเนิน  
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนด้วยกิจกรรมเกมส์
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนรายวิชาโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานของนักศึกษาห้องปวส.1/3 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

น.ส.สุทธารัตน์ นารถสูงเนิน  
การแก้ปัญหาการเรียนรู้และการใช้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษวิชาชีพโลจิสติกส์รายวิชาสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ ของนักศึกษาห้องปวส.2/1 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายถิรเดช โจซิ้ม  
การพัฒนาความสามารถในการประดิษฐ์เครื่อง
แขวนแบบไทยประเภทตาข่ายหน้าช้างของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายธงชัย ปานย้อย  
รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องพฤติกรรมการเล่น
เกมส์ออนไลน์ในโทรศัพท์ในชั่วโมงเรียน ใน
รายวิชาเทคนิคการจัดการพลังงาน ของนักเรียน
ชั้นปวช.2 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

น.ส.ปภาวรินทร์ บุญเกตุ  
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องเจตติที่มีต่อวินัย
ตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องกล
ไฟฟ้ากระแสตรง ของนักเรียนชั้นปวช.1/1 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายมงกุฏ สุรเดชาวุธ  
ชุดฝึกถอดประกอบเพลาขับหน้า 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายอิสมาแอล ม่วงคำ  
ชุดสาธิตแสดงชิ้นส่วนเกียร์ CVT 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายอรรณพ ใจเอื้อ  
ปรับปรุงชุดสาธิตระบบปรับอากาศ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายสานิตย์ ทองพูล  
ปรับปรุงชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายสุเชษฐ สิทธิเดช  
ชุดทอร์คคอนเวอร์เตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายทิณวัฒน์ พลายงาม  
เอกสารประกอบการสอนวิชางานปรับอากาศ
รถยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายกิตติ กล่ำม่วง  
การสร้างและหาประสิทธิภาพการสอนวิชางาน
จักรยานยนต์ เรื่องระบบเบรกรถจักรยานยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายยุทธพล เบอร์พันธุ์  
ชุดปากกาปรับตั้งเฟืองท้าย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายสันติ ล้อสังวาลย์  
หนังสือแบบเรียนวิชา เพศวิถีศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวปณิตา อินสี  
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การอ่านจับใจความ กลุ่มวิชาภาษาไทย ระดับปวส.
ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการบัญชี 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายสันติพงษ์ วงศ์ด้วง  
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ วงจร
เครื่องวัดไฟฟ้าของนักศึกษาระดับปวส.แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นางสาวพรทิพา ศรีทาบุตร  
วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการต่อวงจรนิวเม
ติกส์และไฮดรอลิกส์ โดยการจัดการเรียนการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)และใช้วงจรฝึกปฏิบัติ
ในรายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์(20100-
1008) ของนักเรียนระดับปวช.๑/๑  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายกิตติ สมัครไทย  
การสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชางานอบชุบ
โลหะ รหัสวิชา ๒๑๐๒-๒๐๑๑ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายณัฐพล เปี่ยมทอง  
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชา
งานเครื่องมือกลเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นางสาวกชกร ประสิทธิ์ส่งเสริม  
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ใน
รายวิชาเขียนแบบของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายอภิชาต โคเวียง  
ผลิตภัณฑ์ขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัว
หลวง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวกันต์กนิษฐ์ ดอกดี  
เรื่องการแก้ปัญหานักเรียนไม่เข้าใจวิธีการคำนวณ
คุณค่าสารอาหารโดยวิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน ระดับชั้น ปวส.๒ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นางสุภาพร จงรักษ์  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดซ่อม
เสริม เรื่องการบัญชีส่วนของเจ้าของประเภทบริษัท
จำกัดเก่ียวกับการออกหุ้น วิชาการบัญชี ชั้นกลาง
๒ รหัสวิชา ๓๒๐๑-๒๐๐๒ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นางสาวกรรณิการ์ เลแก้ว  
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่เรียนโดยใช้ใบ
กิจกรรมประกอบการสอนหน่วยที่ ๑ เรื่อง ระบบ
อวัยวะพืช ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นางสาวณัฐวรรณ เอ่ียมขำ  
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่เรียนด้วยใบ
กิจกรรมเรื่องระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิต 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายสมสกุล วัชรจิตต์กุล  
การศึกษาการปรับพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/
การบ้าน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ชั้นปีที่ ๒สาขาวิชาเทคนิค
โลหะ รายวิชาโครงการ รหัสวชิา ๓๑๐๓-๘๕๐๑ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายธนากร กรรณิการ์  
การศึกษาการปรับพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/
การบ้าน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาเทคนิค
โลหะ รายวิชาโครงการ รหัสวชิา ๓๑๐๓-๘๕๐๑ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายอมร ธรรมโร  
การแก้ปัญหาการอ่านค่าบรรทัดเหล็กระบบ
อังกฤษ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวัชระ บันเย็น  
ตู้เก็บของปลดล็อครหัสลายนิ้วมือ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายฐานันดร วงษ์ษา  
น้ำพริกสับปะรด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นางนวลนุช วุฒิเกษ  
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท
อุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

นายชยุตม์กรัณ สำราญ  
วิจัยในชั้นเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาโทรทัศน์ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วท.ปทุมธานี 

 
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางภัทรวรรณ  แสนทวีสุข 
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ 

ชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นายเชิดศักดิ์   แสนสุข 
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 

ชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นางสาวพรชนก  น้อยหุ่น 
ทักษะการประกวดร้องเพลงสากลชาย 

ชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นายสันติพงษ์  วงศ์ด้วง 
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ PLC 

รองชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นางสาวจิตราภรณ์  สมัครจิตรพัฒนา 
ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง 

รองชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นายสุธี  ครูเจริญ 
ทักษะงานคอนกรีต 

รองชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นายอรรณณพ  ใจเอ้ือ 
ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 

รางวัลอื่นๆ ภาค สอศ. 

นายสานิตย์  ทองพูล 
ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 

รางวัลอื่นๆ ภาค สอศ. 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายจิตติ  สงวนธรรม 
ทักษะงานไม้ 

รางวัลอื่นๆ ภาค สอศ. 

นายธงชัย  ชุมภูเทพ 
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธงชัย  ปานย้อย 
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาววราภรณ์  เพียรธัญญกรณ์ 
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing 
Challenge” 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายกิตติ  สมัครไทย 
ทักษะงานกลึงชิ้นงาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายสุนทร  วีระเดลิกุล 
ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายอมร  ธรรมโร 
ทักษะมาตรวิทยามิติ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธนากร  กรรณิการ์ 
ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายสมสกุล  วชิรจิตต์กุล 
ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายภคพล  เมืองชู 
ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม 
ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายปุณรัตน์  อินทุรัตน์ 
ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม 
ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายปรัชญา  การุณวงษ์ 
ทักษะไมโครคอนโทรเลอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายบรรจบ  สอนศรี 
ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายพงศกร  อุ่นสุพรรณ์ 
ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวอัญชลี  ดอกดี 
ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายเศกสรร  วงษ์ทอง 
ทักษะการประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายสิทธิเดช  บัวทา 
ทักษะการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง
และประวัติศาสตร์ชาติไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวพรชนก  น้อยหุ่น 
ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยสตริงหญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวอัจฉรา  ทองไพบูรณ์ 
ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสุกัญญา  โสมณวัฒน์ 
ทักษะการประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Demonstration Contest) 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวปนิตา  อินสี 
ทักษะการประกวดการรักการอ่านภาษาไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายฐานันดร  วงษ์ษา 
ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางภัทรวรรณ  แสนทวีสุข 
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายมงกุฎ  สุรเดชาวุธ 
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวพรชนก  น้อยหุ่น 
ทักษะการประกวดร้องเพลงสากลชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายสันติพงษ์  วงศ์ด้วง 
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ PLC 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวจิตราภรณ์  สมัครจิตรพัฒนา 
ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุธี  ครูเจริญ 
ทักษะงานคอนกรีต 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายอรรณณพ  ใจเอ้ือ 
ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวจิตราภรณ์  สมัครจิตรพัฒนา 
ทักษะงานไม้ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวจงกลรัตน์  เพิ่มยศ 
ทักษะการผสมเครื่องดื่มประเภท Classic 
Bartender 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวอัญชลี  ดอกดี 
ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายบัณฑิต  ชวนขุนทด 
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative 
Marketing Plan” 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายหรรษกร  รอดศรีสมุทร 
ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายอภิชาต  โคเวียง 
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายอภิชาต  โคเวียง 
ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายถิรเดช  โจซิ้ม 
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายอภิชาต โคเวียง  
คุกกี้บัวหลวง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางจริยา สุนทรัช  
คุกกี้บัวหลวง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวกันต์กนิษฐ์ ดอกดี  
คุกกี้บัวหลวง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายวัชระ บันเย็น  
คุกกี้บัวหลวง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายพิศณุ  อุทกัง  
รถพ่นยาฆ่าเชื้อโรคควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายศุภเจริญ  นิลพันธุ์  
รถพ่นยาฆ่าเชื้อโรคควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาววัลย์วิภา  เชืองศิลป์  
รถพ่นยาฆ่าเชื้อโรคควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวเยาวเรศ  คุ้มทรัพย์  
รถพ่นยาฆ่าเชื้อโรคควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางอรไท  สำราญรื่น  
รถพ่นยาฆ่าเชื้อโรคควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางภัทรวรรณ  แสนทวีสุข  
กระเป๋าฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC-LED  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายปรีชา  รักกลาง  
กระเป๋าฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC-LED  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายลือชา  เทียนหอม  
กระเป๋าฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC-LED  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวโสภาพรรณ  พิมบูลย์  
กระเป๋าฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC-LED  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวปานชนก  กิ่มสร้าง  
กระเป๋าฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC-LED  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายฐิติพงศ์  สายอยู่ 
ทักษะงานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายคมสันต์  ดวงเดช 
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบ
ไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางลักษิกา  โสภนวิชญ์ 
ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายสุชาติ  บุญนิธีวนิช 
ทักษะงานวัดละเอียด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวศศิประภา  ปัญญาหาญ 
ทักษะการประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวปนิตา  อินสี 
ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายวัชระ  บันเย็น 
ทักษะการประกวดพูดในท่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Public Speaking 
Contest) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางภัทราวรรณ  แสนทวีสุข  
ผ้าคลุมรถจักรยานยนต์อัตโนมัติ (Automatic 
Motorcyecle Cover) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวนันทพัทธ์  สุราวุธ  
ผ้าคลุมรถจักรยานยนต์อัตโนมัติ (Automatic 
Motorcyecle Cover) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวณิชาภัทร  เปลี่ยนภักดี  
ผ้าคลุมรถจักรยานยนต์อัตโนมัติ (Automatic 
Motorcyecle Cover)  

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวจินดารัตน์  นิวทา  
ผ้าคลุมรถจักรยานยนต์อัตโนมัติ (Automatic 
Motorcyecle Cover)  

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวหริณโรจน์  อินทปัจ  
ผ้าคลุมรถจักรยานยนต์อัตโนมัติ (Automatic 
Motorcyecle Cover) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวกันต์กนิษฐ์  ดอกดี  
น้ำจิ้มมะตาด (ELEPHANT APPLE SAUCE) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายอภิชาต  โคเวียง  
น้ำจิ้มมะตาด (ELEPHANT APPLE SAUCE) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายกฤษณะ  สุขโส  
น้ำจิ้มมะตาด (ELEPHANT APPLE SAUCE) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายวัชระ  บันเย็น  
น้ำจิ้มมะตาด (ELEPHANT APPLE SAUCE) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางณัฐรชา  อมรธรรมสกุล  
คุกกี้ข้าวหอมปทุมธานี Inthanin The Bakery 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวธาตุทอง สรรพเจริญ  
คุกกี้ข้าวหอมปทุมธานี Inthanin The Bakery 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายศักดิ์ดา สัจจะไพบูลย์กิจ  
คุกกี้ข้าวหอมปทุมธานี Inthanin The Bakery 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายพิศณุ  อุทกัง  
คุกกี้ข้าวหอมปทุมธานี Inthanin The Bakery 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวพรทิพา  ศรีทาบุตร  
เครื่องปั๊มเจลอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายสกล  ตรีสิริเนตร์  
เครื่องปั๊มเจลอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายกิตติ  กล่ำม่วง 
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายพชฤพล  ใจเย็น 
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายอิสมาแอล  ม่วงคำ 
ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายจิตติ  สงวนธรรม 
ทักษะงานปูน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางจริยา  สุนทรัช  
รถเข็นยกฝาท่อ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายวัฒนชัย  สุนทรัช  
รถเข็นยกฝาท่อ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายวุฒิชัย  ขำนึง  
รถเข็นยกฝาท่อ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายวัชระ  บันเย็น  
รถเข็นยกฝาท่อ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายอาทิตย์  ทรัพย์ชิต  
รถเข็นยกฝาท่อ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายปกรณ์เกียรติ  อินทร์เพชร  
เฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวปิยนุช  มงคลนำ  
เฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางจริญญา  รักท้วม  
เฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสุภาพร  จงรักษ์  
เฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวสถาพร  คุณธโนปจัย  
เฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายกัมปนาท  บุญกัน  
เฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายอาทิตย์  ทรัพย์ชิต  
เครื่องขายผ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายวัฒนชัย  สุนทรัช  
เครื่องขายผ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวลีลาวดี  ชินมา  
เครื่องขายผ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวจุฑามาศ  จันทา  
เครื่องขายผ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวสิริพร  สมุทรใหญ่  
เครื่องขายผ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายอาทิตย์  ทรัพย์ชิต  
ตู้ชาร์จแบตแบบหยอดเหรียญจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายวัฒนชัย  สุนทรัช  
ตู้ชาร์จแบตแบบหยอดเหรียญจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวลีลาวดี  ชินมา  
ตู้ชาร์จแบตแบบหยอด เหรียญจากพลังงานแสง 
อาทิตย์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวจุฑามาศ  จันทา  
ตู้ชาร์จแบตแบบหยอดเหรียญจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวสิริพร  สมุทรใหญ่  
ตู้ชาร์จแบตแบบหยอดเหรียญจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอัญชลี  ดอกดี  
ตู้รับเอกสารพลังงานแสงแจ้งเตือนผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางวิจิตรา  เจริญสุข  
การประดิษฐ์ผ้ากันเปื้อนสำหรับการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มลวดลาย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายนิทัศน์  บุญมา  
การประดิษฐ์ผ้ากันเปื้อนสำหรับการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มลวดลาย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวจงกลรัตน์  เพ่ิมยศ  
การประดิษฐ์ผ้ากันเปื้อนสำหรับการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มลวดลาย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวนันทพัทธ์  สุราวุธ  
ชุดลำลองจากผ้าทอใยบัว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาลินี  คนบุญ  
ชุดลำลองจากผ้าทอใยบัว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายหรรษกร  รอดศรีสมุทร  
สบู่สมุนไพรรังไหมธรรมชาติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวสุทธารัตน์  นารถสูงเนิน  
สบู่สมุนไพรรังไหมธรรมชาติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางจริยา  สุนทรัช  
น้ำหอมแห้ง (หอม-หาย-เหม็น) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายสืบศักดิ์  สุ่มอิ่ม  
น้ำหอมแห้ง (หอม หาย เหม็น) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายอาทิตย์  ทรัพย์ชิต  
น้ำหอมแห้ง (หอม หาย เหม็น) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายวัชระ  บันเย็น  
น้ำหอมแห้ง (หอม-หาย-เหม็น) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางจริยา  สุนทรัช  
อุปกรณ์ตรวจวัดเชื้อโควิดเบื้องต้นแบบครบวงจร 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายวัฒนชัย  สุนทรัช  
อุปกรณ์ตรวจวัดเชื้อโควิดเบื้องต้นแบบครบวงจร 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายอาทิตย์  ทรัพย์ชิต  
อุปกรณ์ตรวจวัดเชื้อโควิดเบื้องต้นแบบครบวงจร 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายวัชระ  บันเย็น  
อุปกรณ์ตรวจวัดเชื้อโควิดเบื้องต้นแบบครบวงจร 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวสิริพร  สมุทรใหญ่  
อุปกรณ์ตรวจวัดเชื้อโควิดเบื้องต้นแบบครบวงจร 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

 
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1. นายจักรมณฑ์ อินทรโชติ 2. นายพงศกร อุดม
ศักดิ์ 3. นายณภัทร เดชกุญชร  
ทักษะงานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นายภูริภัทร รื่นพันธ์ 2. นายสันติชัย ศรีจำนอง 
3. นายรังสรรค์ พรมมา  
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นายศราวุธ แสงวไลสาธร 2. นายอภิวิชญ์ ทองดี 
3. นายทัศศิธร จริยามา  
ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นายกิตติศักดิ์ พรหมทอง 2. นายวรเมธ พอใจ 
3. นายจิรภัทร วิชาธร  
ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นายสหัสวรรษ แสงจินดา 2. นายธนพล ทอง
เยื้อง 3. นายนนธวัฒน์ มิ่งไม้  
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นายณัฐวุฒิ อัมพันศิริ 2. นายพิสิฎฐ์ ศิลปะ
ประสาทเอก 3. นายธีรพงศ์ ซันไล  
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นายกรกต ประสิทธิ์สิน 2. นายณภัทร กลอย
กลาย  
ทักษะงานวัดละเอียด  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1. นายกิตติภูมิ คำศักดิ์ 2. นายภราดร พุฒปล้อง 
3. นายจิรายุส บุญวัดหงส์ 4. นางสาวนภา สวน
ฉิมพลี 4.  
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นายอนันตสิทธิ์ มีนำพันธ์ 2. นายสงกรานต์ 
ปกป้อง 3. นายณัฐพัฒน์ ตันเจริญ  
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นายนคเรศ จันทร์นวล 2. นายภากร จงรักแสง  
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบ
ไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์  

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นายศุภฤกษ์ เกตุแก้ว 2. นายวรกิจ เขมาปทุม
ศักดิ์  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ PLC  

ชนะเลิศ จงัหวดั อศจ.ปทุมธานี 

1. นายนนทพัทธ์ สุขสุจิตต์ 2. นายพิเชษฐ์ ยิ้มแย้ม 
3. นายธีรเชษฐ์ ผลบริบูรณ์ 4.  
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ (ปวช.)  

ชนะเลิศ จงัหวดั อศจ.ปทุมธานี 

1. นางสาวสุรีรัตน์ ทองหล่อ 2. นางสาวรุ้งนภา 
ทองราษฎร์ 3. นายธนกร เผือกหอม  
ทักษะงานปูน  

ชนะเลิศ จงัหวดั อศจ.ปทุมธานี 

1. นายตุลา ขุมทรัพย์ 2. นายณัฐวุฒิ สีดา 3. นาย
ภูมิรพี จินดาเวช  
ทักษะงานไม้  

รองชนะเลิศ จงัหวดั อศจ.ปทุมธานี 

1. นายปรมินทร์ บางป้อง  
ทักษะงานฝึกฝีมือ  

ชนะเลิศ จงัหวดั อศจ.ปทุมธานี 

1. นางสาวณัฐสินี เจริญภูมิพิทักษ์ 2. นางสาวพาณิ
ภัค สมกลาง 3. นางสาวรินลณี คำพันธ์  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นางสาววงศ์ระวี ประสิทธิ์ 2. นางสาวศศิมา 
ทองบุญ 3. นางสาวณิชานันท์ แย้มสำรวย  
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1. นางสาวญาณิศา พัฒนะ 2. นางสาวชนินาถ เริง
ศาสตร์ 3. นางสาวอรอุมา แย้มศรี  
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing 
Challenge” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นางสาวกัญญาวีร์ แจ้งใจ 2. นางสาวอาทิตยา 
เกิงฝาก 3. นางสาวรัชดาพร รักบุตร 4. นางสาว
ณัฐริกา โพธิ์อยู่ 5. นายพงพนา ต่อคุ้ม 6. นางสาว
เครือมาศ พระนารินทร์  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นางสาวกัลยาณี สุวรรณรัตน์ 2. นางสาวชลลดา 
แสวงชู 3. นายธนากร จันทรร์ักษ์  
ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า  

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นายนพณัฐ ฉลวย 2. นายณัฐภัทร คงเพ็ชรศักดิ์  
ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce)  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นางสาวภัทรนันท์ เรืองศรี  
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic 
Bartender  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายชยพล แสงมุข  
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายณรงค์ศักดิ์ นิกะดานนท์  
ประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวธัชพรรณ กลิ่นปาน  
ประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายกฤษกร พ้ืนม่วง  
ประกวดร้องเพลงสากลชาย  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาววิลาสีนี มีบุญ  
ประกวดร้องเพลงสากลหญิง  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวณัฐวดี บริบูรณ์  
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวสุภัชชา สอนเพ็ชร์  
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1. นางสาวบัณฑิตา แทนสูงเนิน 2. นางสาวณัฏฐา 
นุ่มโพธิ์  
ประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English 
Demonstration Contest)  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นายอภิสิทธิ์ พรวาปี 2. นางสาวภานุมาศ นาดี 
3. นายปัณณวัฒน์ พิศเพ็ง 4. นายปฏิพัทธ์ ใบม่วง 
5. นายสิทธิชัย เกสทอง  
ประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ระดับปวช.  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นายศิวกร บันลือเขต 2. นายไตรรัตน์ สุขเสมอ 
3. นายนันทยศ องอาจอิทธิชัย 4. นายพรชัย 
เหมาะด ี5. นางสาวเณศรา สาตรา  
ประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ระดับปวส.  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นายธเนศ พรายแก้ว 2. นายวสิษฐ์พล สุดสังข์  
ทักษะงานกลึงชิ้นงาน  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายนฤบดินทร์ อำนวยธรรม  
ทักษะเขียนแบบเครื่องมือกลด้วยคอมพิวเตอร์  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นายไชยอำนวย สังเกต 2. นายสิทธิพงษ์ เอ่ียม
ท้วม  
ทักษะมาตรวิทยามิติ  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธนพงษ์ อวดขุนทด  
ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายมนต์ชัย สมธนกิจ  
ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (CAD-CAM)  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นายวิเชียร มาลาพันธ์ 2. นายณรงค์ฤทธิ์ ดิษฐ์
ศรี 3. นายพงศ์พณิช เรืองเจริญ  
ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นางสาววรรณพร ปั้นเพ็ง 2. นายณัฐชนน งาม
ศรี 3. นางสาวพัลดาว ช่วยฤกษ์  
ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1. นายสุทธิพงศ์ เนื้อไม้ 2. นายภานุพันธ์ ศรีหา
นนท์ 3. นายศิริโยธิน ศรีวิลาศ  
ทักษะ SMAW & GTAW & GMAW  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นายธีรภัทร์ ศรีบัว 2. นายปัญจพล สำเนียง
เสนาะ 3. นายมงคล เดชธรรม  
ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุเชื่อม  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1.นายกิตศักดิ์ พรหมทอง 2.นายวรเมธ พอใจ     
3.นายจิรภัทร วิชาธร  
ทักษะงานยานยนต์แก๊สโสลีน 

รองชนะเลิศ ภาค สอศ. 

1.นายสหัสวรรษ แสงจินดา 2.นายธนพล ทอง
เยื้อง 3.นายนนธวัฒน์ มิ่งไม้  
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล 

 ภาค สอศ. 

1.นายณัฐวุฒิ อัมพันสิริ 2.นายพิสิฎฐ์ ศิลปะ
ประสาทเอก 3.นายนพวิชญ์์ ศรีคณา  
ทักษะงานปรับอากาสยานยนต์ 

ชนะเลิศ ภาค สอศ. 

1.นายมนต์ชัย สมธนกิจ  
ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์(CAD CAM) 

รองชนะเลิศ ภาค สอศ. 

1.นายณัฐวุฒิ อัมพันศิริ 2.นายพิสิฎฐ์ ศิลปะ
ประสาทเอก 3.นายนพวิชญืศรีคณา  
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 

รองชนะเลิศ ชาติ สอศ. 

1. นางสาวอภิญญา ภิญโญ 2. นางสาวพรพิมล 
สุวรรณาทา 3. นางสาววราภรณ์ รวมทรัพย์ 4. 
นางสาวหทัยรัตน์ เชื้อสวัสดิ์ 5. นายสุกฤษฎิ์ มูล
พันธ์ 6. นายกรดนัย ปิยะวัณเวช 7.นายสุวชัชัย 
ฤกษ์ลักษณี 8. นายวชิระ จันนา  
ตู้เก็บของปลดล็อครหัสลายนิ้วมือ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นายฐิติโชติ พึ่งทอง ๒. นายมนต์ชัย สมธนูกิจ 
๓.นายศิวกร บรรลือเขต ๔. นางสาวรัตนาภรณ์ 
ช้างสาร ๕. นายพงศธร พร้อมมูล ๖. นายสุภนัย  
ชูลิกร  
ปั่นปัง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1. นางสาวรังสิยา ช่างปั้น 2. นางสาวเพ็ญพิชชา 
โพธิพัตรา 3. นางสาวนพแก้ว ภู่แกมแก้ว 4. 
นางสาวนุชนาถ มหาคีตะ 5. นายประภาภรณ์ พุ่ม
สุวรรณ  
น้ำพริกสับปะรด 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

1. นายสัญญากร น้ำเงิน 2. นายเจษฎา แซ่เอ้ียว 3. 
นายนฤบดินทร์ อำนวยธรรม 4. นางสาวสุภาวรรณ 
ฤกษ์ลักษณ ี5. นางสาววิลาสินี มีบุญ 6. นายปวริศ 
แสนสน  
แขนกลจำลองในงานอุตสาหกรรม 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

 
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายภัคพล  จอกลอย  
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ 

ชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นายอนิรุจน์  การสาสนะ  
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ 

ชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นายคันธารัตน์  กลิ่นแก้ว  
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ 

ชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นายธนกร  คำมี  
ทักษะงานปรับอากาศรถยนต์ 

ชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นายณัฐวุฒิ  อัมพันศิริ  
ทักษะงานปรับอากาศรถยนต์ 

ชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นายพัฒนพล  ยังมี  
ทักษะงานปรับอากาศรถยนต์ 

ชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นายกฤษกร  พ้ืนม่วง  
การประกวดร้องเพลงสากลชาย 

ชนะเลิศ ภาค สอศ. 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายประดิษฐ์  ศรีอ่อน  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล
คอมโทรลเลอร์ PLC 

รองชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นายนราธิป  จันทร์หอม  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล
คอมโทรลเลอร์ PLC 

รองชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นางสาวรุ้งนภา  ทองราษฎร์  
ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง 

รองชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นางสาวสุรีย์รัตน์  ทองหล่อ  
ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง 

รองชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นายปฐมพงศ์  อยู่สุข  
ทักษะงานคอนกรีต 

รองชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นายชลสิทธิ์  เอ่ียมดารา  
ทักษะงานคอนกรีต 

รองชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นางสาวนฤมล  เอ่ียมมณี  
ทักษะงานคอนกรีต 

รองชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นายธนพล  เต๊ะอ้ัน  
ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สอศ. 

นายธนพล  ทองเยื้อง  
ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สอศ. 

นายณัฐนันต์  นวลสงค์  
ทักษะงานไม้ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สอศ. 

นายวัชรนันต์  เชียงรินทร์  
ทักษะงานไม้ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สอศ. 

นายธนพล  แช่มช้อย  
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายณันทวัฒน์  เชียงคำ  
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายจักรพรรดิ  ทองคำ  
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายวิโรจน์  แกว่นกสิกรรม  
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายธนพล  ทองเยื้อง  
ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายณัฐสิทธิ์  ภู่นาค  
ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธนพล  เต๊ะอ้ัน  
ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธนกร  คำมี  
ทักษะงานปรับอากาศรถยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายณัฐวุฒิ  อัมพันศิริ  
ทักษะงานปรับอากาศรถยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายพัฒนพล  ยังมี  
ทักษะงานปรับอากาศรถยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายนราธิป  จันทร์หอม  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล
คอมโทรลเลอร์ PLC 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายประดิษฐ์  ศรีอ่อน  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล
คอมโทรลเลอร์ PLC 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายชลสิทธิ์  เอี่ยมดารา 
ทักษะงานคอนกรีต 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายปฐมพงศ์  อยู่สุข  
ทักษะงานคอนกรีต 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวนฤมล  เอ่ียมมณี 
ทักษะงานคอนกรีต 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวสุรีย์รัตน์  ทองหล่อ  
ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวรุ้งนภา  ทองราษฎร์  
ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวญาณิศา  พัฒนะ  
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing 
Challenge” 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสิริกานต์  ปู่กลิ่น  
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing 
Challenge” 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวชนัฐ  คงครบ  
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing 
Challenge” 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธเนตร  เมืองแก้วฟ้า 
ทักษะงานกลึงชิ้นงาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายเกรียงศักดิ์  มนต์อินทร์  
ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายเกรียงศักดิ์  มนต์อินทร์  
ทักษะมาตรวิทยามิติ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายสิทธิชัย  ทรัพย์ประเสริฐ  
ทักษะมาตรวิทยามิติ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายพงศ์พณิช  เรืองเจริญ  
ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายเรืองศักดิ์  ชื่นชม  
ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายการิน แก้วยา  
ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายณัฐวุฒิ  เลิศโอสถ  
ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาววรรณพร  ปั้นเพิ่ง  
ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม 
ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายณัฐชนน  งามศรี  
ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม 
ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายสิทธิศักดิ์  พันธ์วินัย  
ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม 
ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายกรวิชญ์  ทิพย์รักษ์  
ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม 
ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธัญฤทธิ์  เลี่ยมรัตน์  
ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม 
ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธนา  เมืองแก้วฟ้า  
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายศุภาวุฒิ  อาวุธปัญญากุล  
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายปรชัย  เปลี่ยนแปลง  
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายพัฒน์ธเชษฐ์  ศรีทัพ  
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายนพรัตน์  บำรุงศรี  
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธนกร  ถนอมชาติ  
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายอนิรุจน์  การสาสนะ  
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายนพพร  แสงทอง  
ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายศุภวิชญ์  มากโม  
ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวชนกวรรณ  สุขสุชิต  
ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวณัฏฐา  นุ่มโพธิ์  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดมารยาท
ไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธนพล  พรหมแดง  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดมารยาท
ไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวสุรัสวดี  โพธิ์แย้ม  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การแข่งขันตอบปัญหา
วิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวนิภาพร  บุณน้อย  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การแข่งขันตอบปัญหา
วิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวธัชพรรณ  กลิ่นปาน  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดร้องเพลง
ไทยสากล หญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวชนากานต์  คงสีลา  
ทัการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดร้องเพลง
สากล หญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวบัณฑิตา  แทนสูงเนิน  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดการพูด
สาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration 
Contest) 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวเปรมกมล  ทวีโชติ  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดการรักการ
อ่านภาษาไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวณัฐวดี  บริบูรณ์  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาจีนกลาง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวพรพรรณ  วิลังคะ  
ทักษะการผสมเครื่องดื่มประเภท Classic 
Bartender 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวธิดารัตน์  สุขเจริญ  
ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวธุวพร  ทองศรีกัน  
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ "Creative 
Marketing Plan” 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวณัฐมล  บางน้อย  
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ "Creative 
Marketing Plan” 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวกนกกร  สงวนสิน  
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ "Creative 
Marketing Plan” 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวรวิกานต์  กระเป๋าทอง  
ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวพรพัฒน์  ธัญพรทวีรัตน์  
ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวอินทิรา  สุขเกิด  
ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวหทัยชนก  สำราญดี  
ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายณัฐยศ  พวงสั้น  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวณัฐธิดา  รัดรอดกิจ  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวกันยามาส  แรงกล้า  
ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวไอลดา  ถิ่นพายัพ  
ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวปราริชาด  คงสิน  
ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวรักษิณา  ปุริธัมเม  
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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นางสาวชมพูนุช  ลาภใหญ่  
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวแพรพรรณ  คำพิลา  
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายเจษฎา  สานเสนาะ  
ทักษะงานไม้ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายวรวุฒิ  เชื้อคำเพ็ง  
ทักษะงานไม้ 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวกาญจนี  เซียะ  
คุกกี้บัวหลวง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวเกษร  เจริญศิลป์  
คุกกี้บัวหลวง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวภริสา  พุทธงา  
คุกกี้บัวหลวง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวณัฎฐวรรณ  กองสัมฤทธิ์  
คุกกี้บัวหลวง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวสุทธิดา  สระบัว  
คุกกี้บัวหลวง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวสุวดี  ถนอมศิลป์  
คุกกี้บัวหลวง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวอัมพร  สุขะลาภ  
คุกกี้บัวหลวง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวรัตนพร  หินอ่อน  
คุกกี้บัวหลวง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวกันยามาส  แรงกล้า  
คุกกี้บัวหลวง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวไอลดา  ถิ่นพายัพ  
คุกกี้บัวหลวง 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายภัคพล  จอกลอย  
กระเป๋าฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC-LED  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายวิศรุต  คงสำราญ  
กระเป๋าฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC-LED  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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นางสาวชนิกานต์  นินโท  
กระเป๋าฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC-LED  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวนุศรา  เจริญพักติ์  
กระเป๋าฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC-LED  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายภูธิป  กองแก้ว 
กระเป๋าฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC-LED  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวเนตรนภา  มีโชคชัย 
กระเป๋าฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC-LED  

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวอมรรัตน์  มะเริงสิทธิ์ 
รถพ่นยาฆ่าเชื้อโรคควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายสมศักดิ์  อ่ำนิยม  
รถพ่นยาฆ่าเชื้อโรคควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายตะวัน  ทองไทย  
รถพ่นยาฆ่าเชื้อโรคควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายสรกฤช  จะนะพรม  
รถพ่นยาฆ่าเชื้อโรคควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวรุ่งทอแสง  วิสัย  
รถพ่นยาฆ่าเชื้อโรคควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายคันธารัตน์  กลิ่นแก้ว  
ผ้าคลุมรถจักรยานยนต์อัตโนมัติ (Automatic 
Motorcyecle Cover) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวกนกวรรณ  ศรีสวัสดิ์  
ผ้าคลุมรถจักรยานยนต์อัตโนมัติ (Automatic 
Motorcyecle Cover) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายสมพร  ประมูลทรัพย์  
ผ้าคลุมรถจักรยานยนต์อัตโนมัติ (Automatic 
Motorcyecle Cover)  

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายสิทธินนท์  จูสนิท  
ผ้าคลุมรถจักรยานยนต์อัตโนมัติ (Automatic 
Motorcyecle Cover) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายวิศรุต  รักบุญ  
ผ้าคลุมรถจักรยานยนต์อัตโนมัติ (Automatic 
Motorcyecle Cover) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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นางสาวณัฐธิดา  รัดรอดกิจ  
น้ำจิ้มมะตาด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวนิศารัตน์  ก้อนทอง  
น้ำจิ้มมะตาด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวสุภาพร  เสือโต  
น้ำจิ้มมะตาด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวฐิติญาพร  ร่มโพธิ์ทอง  
น้ำจิ้มมะตาด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายณัฐยศ  พวงสั้น  
น้ำจิ้มมะตาด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวชนิกานต์  คราประยูร  
น้ำจิ้มมะตาด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวอรสุรัศมิ์  เป็นสูงเนิน  
น้ำจิ้มมะตาด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวพิชชาภา  ชั้นเล็ก  
น้ำจิ้มมะตาด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวกชพร  ติณะมาศ  
น้ำจิ้มมะตาด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายปัณณธร  อ่ิมอกใจ  
เครื่องปั๊มเจลอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายกฤษมลวัฒน์  เล็กสรรเสริญ  
เครื่องปั๊มเจลอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวอมรรัตน์  มะเริงสิทธิ์  
คุกกี้ข้าวหอมปทุมธานี Inthanin The Bakery  

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวศิริเกตุ  เดชสุทธิ์  
คุกกี้ข้าวหอมปทุมธานี Inthanin The Bakery  

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายวุฒิชัย  ใบม่วง  
ทักษะงานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายสุริยา  มากคำ  
ทักษะงานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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นายคณิสสร  ทองเชื้อ  
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบ
ไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายกุลวัติ  ผ่องกาย  
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบ
ไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธนพล  พระยุงชัยพิมาย  
ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวปัณฑิตา  พลอยสูงเนิน  
ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายกรกต  ประสิทธิ์สิน  
ทักษะงานวัดละเอียด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายณภัทร  กลอยกลาย  
ทักษะงานวัดละเอียด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวปิยะดา  หินแก้ว  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดเล่านิทาน
พ้ืนบ้าน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวสุภัชชา  สอนเพ็ชร  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวณิชาภัทร  บุญเต็ม  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดพูดในที่
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public 
Speaking Contest) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายกิตติทัต  ตรีชัย  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายวิชชา  อัมพร  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายอภิวิชญ์  ทองดี  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายสุเมธ  ชัยรัตน์  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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นายนพวิชญ์  ศรีคณา  
ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายพิสิฎฐ์  ศิลปประสาทเอก  
ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายวีระวัฒน์  มัณฑนาจารุ  
ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธนกร  เผือกหอม  
ทักษะงานปูน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายณภัทร  สิทธิ์โรจนเดชา  
ทักษะงานปูน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายนวินทร  กำเนิดมณี  
ทักษะงานปูน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายสิทธิกร  จันสี  
รถเข็นยกฝาท่อ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายปวีกรณ์  พันธ์เผือก  
รถเข็นยกฝาท่อ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายอดิศร  วังควิง  
รถเข็นยกฝาท่อ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายพงษ์สิทธิ์  ขำดี  
รถเข็นยกฝาท่อ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาววศินี  ควรพจน์  
เฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวณภัทร  นิ่มมุกดา  
เฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายอนิรุจน์  การสาสนะ  
เครื่องขายผ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธนกร  ถนอมชาติ  
เครื่องขายผ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายภควรรณ  สุดธรรมมา  
เครื่องขายผ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธนกร  นาสรร  
เครื่องขายผ้าอนามัยแบบ หยอดเหรียญ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายธนบดี  สุราย  
เครื่องขายผ้าอนามัยแบบ หยอดเหรียญ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายยศภัทร  ใจจุมปู  
เครื่องขายผ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายภูลิพัศ  พวงแย้ม  
เครื่องขายผ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธีรเชษฐ์  ผลบริบูรณ์  
เครื่องขายผ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายณัฐกฤต  สิงห์ทา  
เครื่องขายผ้าอนามัยแบบหยอดเหรียญ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายนพรัตน์  บำรุงศรี  
ตู้ชาร์จแบตแบบหยอดเหรียญจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธนกร  ถนอมชาติ  
ตู้ชาร์จแบตแบบหยอดเหรียญจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายยศภัทร  ใจจุมปู  
ตู้ชาร์จแบตแบบหยอดเหรียญจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธนบดี  สุราย  
ตู้ชาร์จแบตแบบหยอดเหรียญจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายอนิรุจน์ การสาสนะ  
ตู้ชาร์จแบตแบบหยอดเหรียญจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธนกร นาสรร  
ตู้ชาร์จแบตแบบหยอดเหรียญจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายภควรรณ สุดธรรมมา  
ตู้ชาร์จแบตแบบหยอดเหรียญจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น ๆ จงัหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายภูลิพัศ พวงแย้ม  
ตู้ชาร์จแบตแบบหยอดเหรียญจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายณัฐกฤต สิงห์ทา  
ตู้ชาร์จแบตแบบหยอดเหรียญจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธีรเชษฐ์  ผลบริบูรณ์  
ตู้ชาร์จแบตแบบหยอดเหรียญจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวศิริลักษณ์  พรเพชรประชา  
ตู้รับเอกสารพลังงานแสง แจ้งเตือนผ่าน
แอพพลิเคชั่น ไลน์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวรัชนีกร  เทียนน้อย  
ตู้รับเอกสารพลังงานแสง แจ้งเตือนผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวไพลิน  กล้าหาญ  
ตู้รับเอกสารพลังงานแสงแจ้งเตือนผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวจิตรตรา  ธิทำมา  
ตู้รับเอกสารพลังงานแสงแจ้งเตือนผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวทยาวีร์  แจ่มเที่ยงตรง  
การประดิษฐ์ผ้ากันเปื้อนสำหรับการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มลวดลาย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวณัฐณิชา  จุลสุคนธ์  
การประดิษฐ์ผ้ากันเปื้อนสำหรับการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มลวดลาย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวศุภกานต์  เขตนัทธี  
การประดิษฐ์ผ้ากันเปื้อนสำหรับการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มลวดลาย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวอลิศรา  กาญจนะ  
การประดิษฐ์ผ้ากันเปื้อนสำหรับการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มลวดลาย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวภิญญดา  แซ่เอ้ียว  
การประดิษฐ์ผ้ากันเปื้อนสำหรับการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มลวดลาย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวศิริพร  นาเอก  
การประดิษฐ์ผ้ากันเปื้อนสำหรับการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มลวดลาย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธีรภัทร  สิงห์ทอง  
การประดิษฐ์ผ้ากันเปื้อนสำหรับการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มลวดลาย  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวณัฐพร  แสนสน  
ชุดลำลองจากผ้าทอใยบัว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวอุมาพร  สงบ  
ชุดลำลองจากผ้าทอใยบัว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายชลศักดิ ์ พรเพชรประชา  
ชุดลำลองจากผ้าทอใยบัว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายปรชัย  เปลี่ยนแปลง  
อุปกรณ์ตรวจวัดเชื้อโควิดเบื้องต้นแบบครบวงจร 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธนา  เมืองแก้วฟ้า  
อุปกรณ์ตรวจวัดเชื้อโควิดเบื้องต้นแบบครบวงจร 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายศุภาวุฒิ  อาวุธปัญญากุล  
อุปกรณ์ตรวจวัดเชื้อโควิดเบื้องต้นแบบครบวงจร 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายธีรเชษฐ์ ผลบริบูณ์  
อุปกรณ์ตรวจวัดเชื้อโควิดเบื้องต้นแบบครบวงจร 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายพัฒน์ธเชษฐ์  ศรีทัพ  
อุปกรณ์ตรวจวัดเชื้อโควิดเบื้องต้นแบบครบวงจร 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายกิตติภัทร พันธ์นุ่ม  
อุปกรณ์ตรวจวัดเชื้อโควิดเบื้องต้นแบบครบวงจร 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นายปริญญา  วงศ์เสนี  
อุปกรณ์ตรวจวัดเชื้อโควิดเบื้องต้นแบบครบวงจร 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวอินทิรา  สุขเกิด  
สบู่สมุนไพรรังไหมธรรมชาติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวหทัยชนก  สำราญดี  
สบู่สมุนไพรรังไหมธรรมชาติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวพรพัฒน์  ธัญพรทวีรัตน์  
สบู่สมุนไพรรังไหมธรรมชาติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวมณฑิตา  แช่มเมือง  
สบู่สมุนไพรรังไหมธรรมชาติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาววิภาภรณ์  ร้อยผึ้ง  
สบู่สมุนไพรรังไหมธรรมชาติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวกัญญาพร  ศรีผง  
สบู่สมุนไพรรังไหมธรรมชาติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวสุชาดา  งามแท้  
น้ำหอมแห้ง (หอม หาย เหม็น) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวอณุสรา  ใจดีแกล้วกล้า  
น้ำหอมแห้ง (หอม หาย เหม็น) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวสิริกร  แสงเมฆ  
น้ำหอมแห้ง (หอม หาย เหม็น) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวสิริมา  ท้วมยิ้ม  
น้ำหอมแห้ง (หอม หาย เหม็น) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 

นางสาวเขมจิรา  คิดอ่าน  
น้ำหอมแห้ง (หอม หาย เหม็น) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ปทุมธานี 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษา  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้  
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว

ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน  โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  ทักษะวิชาชีพ และทักษะ

ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย 

ที่ดี  ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย  เคารพกฎหมาย  เคารพสิทธิของผู้อื่น  มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิต
สาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ี
กำกับดูแลสถานศึกษา  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  
สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่  หรือกลุ่มวิชา
เพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและ
วัยทำงาน  ตามหลักสูตร  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา  ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำกับ  
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์ 
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร  สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  สื่อ  แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามนโยบายสำคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย  โดยความร่วมมือของผู้บริหาร  ครู  
บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เรียน  รวมทั้งการช่วยเหลือ  ส่งเสริม  สนับสนุนจากผู้ปกครอง  ชุมชน  
สถานประกอบการ  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่างๆ  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีการจัดทำ
นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่างๆ  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา  การจัดทรัพยากรทางการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้  การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.2 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม  สิ ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
งานวิจัย  โดยผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน  หรือร่วมกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่างๆ  ท่ี
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมินดังนี้ 
 

4.1 มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 

4.1.1 ด้านความรู้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
   1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
     เชิงปริมาณ :  จำนวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  

- ระดับ ปวช.  จำนวน  569  คน 
- ระดับ ปวส.  จำนวน  434  คน 

     เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
- ระดับ ปวช.  ร้อยละ  99.65   
- ระดับ ปวส.  ร้อยละ  100   

     ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้ง ระดับ ปวช. และ ระดับ 
ปวส. จำนวน  1,003  คน  เมื่อเทียบกับจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
คิดเป็นร้อยละ 99.80   ผลการประเมินมีค่าคะแนน  5  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
    ผลสะท้อน :  องค์กร  หน่วยงานภายนอก  สถานประกอบการ  หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ีสามารถผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่
ละสาขาวิชาชีพ 
 

4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ ์ในการพ ัฒนา
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
   1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
    เชิงปริมาณ  : 

- จำผู้เรียนกลุ ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู ้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ  จำนวน  63  คน 

- จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู ่การเป็นผู้ประกอบการ หรือ การ
ประกอบอาชีพอิสระ  จำนวน  42  คน 
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    เชิงคุณภาพ  :  ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ  66.66  เทียบกับจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ และได้รับรางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ระดับ  3  ดาว   ผลการประเมินมีค่าคะแนน  3  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี 
    ผลสะท้อน : จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะใน
การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ และมีผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จในการประกอบ
อาชีพอิสระ ตามกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
   1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
    เชิงประมาณ :  จำนวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

- ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี จำนวน 92 คน 
- ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จำนวน 18 คน 
- ระดับชาติ จำนวน - คน 

    เชิงคุณภาพ :  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ 
    ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 36 ทักษะ 
- รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 6 ทักษะ 
- รางวัลอื่นๆ จำนวน 4 ทักษะ 

    ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 ทักษะ 
- รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 ทักษะ 
- รางวัลอื่นๆ จำนวน 2 ทักษะ 
ผลการประเมินมีค่าคะแนน  3  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี 

    ผลสะท้อน :  วิทยาลัยฯ ได้รับการยกย่องในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเป็นผู้มีทักษะด้านวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ 
สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
   1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
    เชิงปริมาณ  :  

- จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3  แรกเข้า  873  คน  สำเร็จการศึกษา  
506  คน 

- จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2  แรกเข้า  528  คน  สำเร็จการศึกษา  
418  คน 
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    เชิงคุณภาพ  : 
- ผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับ ปวช.  คิดเป็นร้อยละ  57.96 
- ผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับ ปวส.  คิดเป็นร้อยละ  79.17 

    คิดเป็นผู้สำเร็จการศึกษารวมท้ัง ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.  คิดเป็นร้อยละ  
65.95  ผลการประเมินมีค่าคะแนน  3  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี 
    ผลสะท้อน  :  องค์กร  หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
จากการดูแลแนะแนวผู้เรียน  ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และการลดปัญหาการ
ออกกลางคัน 
   1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
     เชิงปริมาณ  : 

- จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. 1,853 คน  ระดับ ปวส. 944  คน  รวมทั้งส้ิน  
2,797  คน 

- จำนวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  จำนวน  
2,574  คน 

    เชิงคุณภาพ  :  ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ คิด
เป็นร้อยละ 92.03  ผลการประเมินมีค่าคะแนน  5  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
    ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ยกย่องสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์    
   1.3) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา  
    เชิงปริมาณ  :  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในปี
การศึกษา 2562  ที่ผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ 
    ระดับ ปวช.  มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน  612  คน ท่ีมีงานทำ ประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อ  จำนวน  429  คน   

- ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ  จำนวน 45 คน 
- ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 23 คน 
- ผู้สำเร็จการศึกษา ศึกษาต่อ   จำนวน 361 คน 

    ระดับ ปวส.  มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน  420  คน  ท่ีมีงานทำ ประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อ  จำนวน  312  คน  

- ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ จำนวน 133   คน 
- ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ   จำนวน   32   คน 
- ผู้สำเร็จการศึกษา ศึกษาต่อ   จำนวน   147   คน 
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    เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ใน
ปีการศึกษา 2562  ท่ีผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ 

- ระดับ ปวช. ที่มีผู้สำเร็จการศึกษา มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อ  ร้อยละ  70.10   

- ระดับ ปวช. ที่มีผู้สำเร็จการศึกษา มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อ  ร้อยละ  74.29   

    ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานทำ
ในสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ รวมทั้งระดับ ปวช. 
และ ระดับ ปวส.  คิดเป็นร้อยละ 71.80  ผลการประเมินมึค่าคะแนน  4  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ 
    ผลสะท้อน  :  องค์กร  หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
 2) จุดเด่น 
 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ด้านความรู้  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยคือ "ทักษะดี  มีใจบริการ" 
 3)  จุดที่ควรพัฒนา 
   3.1) สถานศึกษาควรจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่มีความทันสมัย ความพร้อม 
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
   3.2) สถานศึกษาควรสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเอง
ในด้านวิชาชีพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิ บัติ
นักเรียน นักศึกษาให้มีความพร้อมในด้านวิชาชีพ 
 4)  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   4.1) สถานศึกษาควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลผู ้เร ียนและติดตามผู้สำเร็จ
การศึกษา  ทำให้สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผ่านระบบครูที ่ปรึกษามีการสะท้อน
ข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว 
   4.2) สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ แก่ผู ้เเรียน  
เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและเข้าแข่งขันในระดับภาค  ระดับชาติ  และระดับนานาชาติต่อไป 
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
   1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
    เชิงปริมาณ  :  ประเภทวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ  จำนวน  3  ประเภทวิชา   
    เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบมีค่าคะแนน  5  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
    ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
 
   1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
    เชิงปริมาณ  :  สาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม ระดับ ปวช.  17  สาขาวิชา  ระดับ ปวส.  
15  สาขาวิชา  รวมทั้งส้ิน  32  สาขาวิชา  มีการพัฒนาหลักสูตรฯ ครบทุกสาขาวิชา 
    เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  คิดเป็นร้อยละ 100   มีค่าคะแนน        
5  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
    ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
   1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
    เชิงปริมาณ  : แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ จำนวน 588 แผน 
    เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
มีค่าคะแนน  5  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
    ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
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   1.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
    เชิงปริมาณ  :  จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  129  คน   
    เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ  92.14  ผลการประเมนิมี
ค่าคะแนน  5  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
    ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียน    
การสอน 
   1.3) การจัดการเรียนการสอน 
     เชิงปริมาณ  :   

- จำนวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จำนวน  
140  คน   

- จำนวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน  จำนวน  
129  คน 

- จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
จำนวน  129  คน 

- จำนวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  129  คน 

- จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้  จำนวน  140  คน 

    เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  
คิดเป็นร้อยละ  95.29  ผลการประเมินมีค่าคะแนน  5  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม   
    ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
   1.4) การบริหารจัดการช้ันเรียน 
    เชิงปริมาณ  :   

- จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน  140  คน  
- จำนวนครูผู ้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและ

รายวิชาเป็นปัจจุบัน  จำนวน  140  คน 
- จำนวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ี

เอื้อต่อการเรียนรู้  จำนวน  140  คน 
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- จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้าน
อื่นๆ  จำนวน  140  คน 

    เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน  
คิดเป็นร้อยละ  100  ผลการประเมินมีค่าคะแนน  5  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
    ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
คุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน 
   1.5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
    เชิงปริมาณ  :   

- ครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน  
119  คน  

- ครูผู ้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย  12  ชั่วโมงต่อปี  จำนวน  
116  คน 

- ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  จำนวน  119  คน 

- ครูผู ้สอนท่ีนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  จำนวน 
100 คน 

- ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับ
การยอมรับ หรือเผยแพร่ จำนวน  71  คน 

    เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ  คิดเป็นร้อยละ  75  ผลการประเมินมีค่าคะแนน  4  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
    ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของครูผู้สอน 
   1.6) การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนใน   
ชั้นเรียน 
    เชิงปริมาณ  :   

- ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด จำนวน  
209  ห้อง 

- ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีสามารถใช้อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  183  ห้อง  

    เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีสามารถใช้อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ 87.56  ผลการประเมินมีค่าคะแนน  5  คะแนน  
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
    ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
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4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
   1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
    เชิงปริมาณ  :  มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
โดยมีการจัดลำดับความสำคัญและความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล 
    เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการบริหาร
การศึกษา มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ  และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้  
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ผลการประเมินมีค่าคะแนน  5  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
    ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเป็นระบบ ทันสมัย  
   1.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
    เชิงปริมาณ  :  อาคารสถานท่ี มีจำนวน  11  อาคาร  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน มีจำนวน  209  ห้อง  ได้รับการพัฒนาและดูแลเหมาะสมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
    เชิงคุณภาพ  :  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ได้รับการ
พัฒนาเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ผลการประเมินมีค่าคะแนน  5  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม 
    ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ระบบบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ได้รับการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และส่ิงอำนวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
    เชิงปริมาณ  :  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ 
ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา  การคมนาคมภายในสถานศึกษา  ระบบการส่ือสารภายใน  และระบบรักษา
ความปลอดภัยได้รับการบำรุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    เชิงคุณภาพ  :  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  ผล
การประเมินมีค่าคะแนน  5  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
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    ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีมีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า  ระบบ
ประปา  ระบบคมนาคม  ระบบการส่ือสาร  รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่าง
ประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยประโยชน์ความสะดวกให้กับครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียนหรือผู้ใช้บริการ
ในสถานศึกษา  
   1.4) แหล่งเรียนรู้แลศูนย์วิทยบริการ 
    เชิงปริมาณ  :  ผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ปีการศึกษา 
2563  จำนวน  6,541  คน 
    เชิงคุณภาพ  :  ผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการภายใน
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มีความพึงพอใจในการให้บริการ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใชบ้ริการ 
มีวารสาร และหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ผลการประเมินมีค่าคะแนน  5  คะแนน  ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
    ผลสะท้อน  :  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ที่ใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการภายในวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
   1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วส ูงเพื ่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 
    เชิงปริมาณ  :  ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานของ
สถานศึกษา จำนวน 1,000 Mbps  และมีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
    เชิงคุณภาพ  :  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา  ผลการประเมินมีค่าคะแนน  5  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
    ผลสะท้อน  :  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 

4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู ่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
   1.1) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
    เชิงปริมาณ  :   

- สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทิวภาคี  จำนวน 15  สาขาวิชา  
จากสาขาวิชาที่เปิดทำการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด  35  สาขาวิชา  
คิดเป็นร้อยละ 42.85  ของสาขาท่ีเปิดทำการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 

- ผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี  จำนวน  524  คน  จากผู้เรียนทั ้งหมด  
จำนวน  2,797  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.73  

    เชิงคุณภาพ  :  แนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาคครบถ้วน  ผลการประเมินมีค่าคะแนน  5  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
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    ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2) จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานด้วยระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3) จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรมีระบบจัดเก็บรายงานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาครูให้เป็นระบบ 
 4)  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคีเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนทวิภาคี 
 

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 1)  ผลสัมฤทธิ์ 
   1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
    เชิงปริมาณ  :  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100  มีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษา 
    เชิงคุณภาพ  :  ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกมีส่วนร่วมใน
การกำหนดมาตรฐานการศึกษา  จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา  จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ผลการประเมินมีค่าคะแนน  5  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่
ในระดับยอดเย่ียม 
    ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เป็นระบบเช่ือถือได้  
   1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
    เชิงปริมาณ  :  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีมีสาขาวิชาท่ีมีการระดมทรัพยการเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน  จำนวน  19  สาขาวิชา 
    เชิงคุณภาพ  :  วิทยาลัยเทคนิคปทุมานีมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ผลการประเมินมีค่าคะแนน  5  คะแนน  ระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
    ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
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   1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
    เชิงปริมาณ  :   

- กิจกรรมการบริการชุมชน จำนวน 6 โครงการ 
- กิจกรรมการบริการวิชาการ จำนวน 1 โครงการ 
- กิจกรรมการบริการวิชาชีพ จำนวน 6 โครงการ 
- กิจกรรมการเข้าร่วมจิตอาสา จำนวน 4     โครงการ 
- นวัตกรรมบริการชุมชน และจิตอาสา   จำนวน 3     โครงการ 

    เชิงคุณภาพ  :  กิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ผลการประเมินมีค่า
คะแนน  5  คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
    ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
 

4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 1)  ผลสัมฤทธิ์ 
   1.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
    เชิงปริมาณ  :  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย  จำนวน  18  ช้ินงาน 
    เชิงคุณภาพ  :   
    ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 ช้ินงาน 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   จำนวน 2 ช้ินงาน 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   จำนวน 2 ช้ินงาน 

    ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ยกย่องสถานศึกษานำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้
ประโยชน์ 
 2)  จุดเด่น 
 สถานศึกษามีแผนงานโครงการ การบริการชุมชนและมีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมให้บริการชุมชน สังคม ในระดับสถานศึกษาและ    
ระดับจังหวัด 
 3) จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุน ใหทุกแผนกวิชา สรางสรรคผลงานใหมีคุณภาพ 
เพื่อเขารวมประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตรใน  
ระดับตาง ๆ 
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 4)  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ควรสงเสริมสนับสนุนใหทุกแผนกวิชา สรางสรรคผลงานในสาขาวิชาชีพเพื่อเขารวม
ประกวดผลงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และควรสงเสริมสนับสนุนการจัดทําโครงการ
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาตอยอดใหมีคุณภาพเขารวมประกวดในองคกรหนวยงานภายในและภายนอกท่ีจัด
ขึ้นในระดับจังหวัด ภาค ชาติ และระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561  จำนวน  3  มาตรฐาน  ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
5.1 มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1  ในแต่ละประเด็น    
การประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1  ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 100 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 
100) / 100 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 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 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 15 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 
100) / 25 

60.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 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 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10 
3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จ 
การศึกษา 

15 3 45 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 63 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 
100) / 95 

66.32 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
  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  ในแต่ละประเด็น    
การประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น 
ระบบ 

2 5 10 

1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ 
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 25 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 
100) / 25 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 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) 

 



71 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปีการศึกษา 2563 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่ 
การปฏิบัติ 

2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

3 5 15 

2.3  การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4  การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 
2.5  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 4 8 
2.6  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 83 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 
100) / 85 

97.65 

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 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
3.1  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2  อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้าน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 
100) / 65 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 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  ด้านการนำนโยบายสูก่ารปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 
100) / 30 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4  ด้านการบริหารจัดการ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   
  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)     ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3  ในแต่ละประเด็น    
การประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน 
การสอน 

2 5 10 

1.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 
100) / 45 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้
  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 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 12 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 
100) / 15 

80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้
  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 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 80.91 
ประเด็นท่ี 1.1  ด้านความรู้ 100 
ประเด็นท่ี 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 60 
ประเด็นท่ี 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 66.32 
มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา 99.02 
ประเด็นท่ี 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นท่ี 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 97.65 
ประเด็นท่ี 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นท่ี 2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มาตรฐานท่ี 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95 
ประเด็นท่ี 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นท่ี 3.2  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 90.31 
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 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิม่เติม (ถ้ามี) 

 

สถานศึกษารายงานผลการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีกำหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

 คำอธิบาย 
 - 
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ส่วนที่ 7 
แผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามา
ศึกษา  วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น   
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 

1.1  ด้านความรู้ 
   

 

- โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 

- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน 

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้
เบื ้องต้นในการประกอบธุรกิจและการเขียน
แผนธุรกิจเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะในการวางแผนเป็นผู้ประกอบ 

 

1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 
      ท่ีพึงประสงค์ 

 

- โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อติดตาม
ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำและศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 

- โครงการสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 

2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ
สถานประกอบการ 

 

2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

- โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

 

2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
   

 

- โครงการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
การพัฒนาครู 

 

2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

- โครงการแนะแนวสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเร ียนการสอนระบบทวิภาคีให้
นักเรียนมัธยม (ม.3) และ ปวช.3 

มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ 
      เรียนรู้ 

 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ
สถานประกอบการ 

 

2.2  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
      งานวิจัย 

 

- โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้าง
องค์ความรู ้ กระบวนการจัดทำผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
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ภาคผนวก 
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