
แบบสรุปผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ ์

 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชา 

จ านวนนักเรียน ปวช.๓ นักเรียนผ่านการ
ประเมินคิดเป็น
ร้อยละของผู้เข้า
รับการประเมิน 

หมายเหตุ 
ทั้งหมด 

เข้ารับการ
ประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ๓๘๖ ๑๘๖ ๑๕๐ ๓๖ ๘๐.๖๔  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ๑๑ ๐ ๐ ๐ ๐  

รวม ๓๗๙ ๑๘๖ ๑๕๐ ๓๖ ๘๐.๖๔  
 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 

ประเภทวิชา 

จ านวนนักเรียน ปวส.๒ นักเรียนผ่านการ
ประเมินคิดเป็น
ร้อยละของผู้เข้า
รับการประเมิน 

หมายเหตุ 
ทั้งหมด 

เข้ารับการ
ประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ๓๓๔ ๒๔๒ ๒๒๕ ๑๗ ๙๒.๙๗  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ๔๓ ๒๘ ๒๘ ๐ ๑๐๐  

รวม ๓๗๗ ๒๗๐ ๒๕๓ ๑๗ ๙๓.๗๐  
     

 
 
 

      
 

 
 
 

                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์  พรนิมิตร) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 

 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

ค าส่ังวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 
ท่ี ๒ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งด าเนินการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับสูง (ปวส.๒) ก่อนจบการศึกษาช้ันปีสุดท้าย นั้น 
 

 ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ได้ด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ เพื่อทดสอบทักษะความรู้ความสามารถของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.๒) เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
   ๑.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ พรนิมิตร  ประธานกรรมการ 
    ๑.๒  นางสาวทัศนี   ล้ีจากภัย   รองประธานกรรมการ 
   ๑.๓  นางนงเยาว์   เขียวมณี   กรรมการ 
   ๑.๔  นางสาววันเพ็ญ   พริ้งเพราะ  กรรมการ 
   ๑.๕  นางเมธิกา   เติมศักดิ์มิตรชัย  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาแนะน าวางแผน สนับสนุนส่ังการติดตามการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ 
เพื่อให้การจัดท าโครงการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 ๒. คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย  
   ๒.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ พรนิมิต ผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ 
   ๒.๒  นางสาวทัศนี ล้ีจากภัย รองผู้อ านวยการ        รองประธานกรรมการ 
   ๒.๓  นางอุษา  กิ่งชา  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี        กรรมการ 
   ๒.๔  นางสาคร  พิทักษ์ธ ารง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรรมการ 
   ๒.๕  นางญาดา ดีสุคนธ์  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด       กรรมการ 
    ๒.๖  นางกรวิก  พรนิมิตร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
   ๒.๗  นางสาวภัทรชนม์ รัชตะหิรัญ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเท่ียว       กรรมการ 
   ๒.๘  นางสาววรการ ทองเนื้อแข็ง  หัวหน้างานทะเบียน         กรรมการ 
    ๒.๙  นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ   กรรมการ 
   ๒.๑๐นางสาวลลิตา แซ่ล้อ  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล   กรรมการและเลขานุการ 
 

  มีหน้าท่ี ๑. พิจารณาก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   ๒. พิจารณาตัวบุคคลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดย
ประสานงานกับคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแล้วเสนอให้หัวหน้าสถานศึกษาแต่งต้ัง 



   ๓. พิจารณาในเรื่องการส่ง การรับ ผู้เรียนลงทะเบียนและเข้ารับประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
กับสถานศึกษาแห่งอื่น รวมทั้งการจัดท าข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาสองแห่ง เพื่อเสนอให้หัวหน้าสถานศึกษาให้
ความเห็นชอบ 
   ๔.ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมสนับสนุนและประเมินผลการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๓. คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสาขาวิชา/สาขางาน ระดับ (ปวช.) ประกอบด้วย 
   ๓.๑ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/สาขาวิชาการบัญชี 
  ๓.๑.๑ นางพันวริา จารุพัฒโภคิน ผู้ประกอบการ ประธานกรรมการ 
  ๓.๑.๒ นางอุษา  กิ่งชา  หัวหน้าสาขาวิชา รองประธานกรรมการ 
  ๓.๑.๓ นางสาวชูรีพร วิชิตนาค  ครู  กรรมการ 
  ๓.๑.๔ นางสาววันเพ็ญ   พริ้งเพราะ ครู  กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๒ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  ๓.๒.๑ นายพีรพัฒน ์ สุดยอด  ผู้ประกอบการ ประธานกรรมการ 
  ๓.๒.๒ นางสาคร  พิทักษ์ธ ารง หัวหน้าสาขาวิชา รองประธานกรรมการ 
  ๓.๒.๓ นายจิรพล เผ่าจือ  ครู  กรรมการ 
  ๓.๒.๔ นางเมธิกา เติมศักดิ์มิตรชัย ครู  กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๓ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/สาขาวิชาการตลาด 
  ๓.๓.๑ นางสาวภัทราภรณ์  พาณิชย์วรกุล ผู้ประกอบการ ประธานกรรมการ 
  ๓.๓.๒ นางญาดา  ดีสุคนธ์  หัวหน้าสาขาวิชา รองประธานกรรมการ 
  ๓.๓.๓ นางศุภคศรี ศรีคงแก้ว ครู  กรรมการ 
  ๓.๓.๔ นางสาววันเพ็ญ เยรัมย์  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
     ๓.๔ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 
  ๓.๔.๑ นางสาวนันทิกาญจน์ อยู่สุข  ผู้ประกอบการ ประธานกรรมการ 
  ๓.๔.๒ นางญาดา  ดีสุคนธ์  หัวหน้าสาขาวิชา รองประธานกรรมการ 
  ๓.๔.๓ นางสาวศิริพร อายุรไชย ครู  กรรมการ 
  ๓.๔.๔ นางสาวสุภาพร ศิริโภคาประกร ครู  กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๕ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
  ๓.๕.๑ นางพัชร ี  ภักดีบุตร ผู้ประกอบการ ประธานกรรมการ 
  ๓.๕.๒ นางกรวิก  พรนิมิตร หัวหน้าสาขาวิชา รองประธานกรรมการ 
  ๓.๕.๓ นางสาวภัทราภรณ์  พาณิชย์วรกุล ครู  กรรมการ 
  ๓.๕.๔ Mr.Cabrera Joel  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๖ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
  ๓.๖.๑ นายภูดิท  คณาธีรกุล ผู้ประกอบการ ประธานกรรมการ 
  ๓.๖.๒ นางสาวภัทรชนม์ รัชตะหิรัญ หัวหน้าสาขาวิชา รองประธานกรรมการ 
  ๓.๖.๓ นายฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม ครู  กรรมการ 
  ๓.๖.๔ นางสาวจิรายุ เนียมนวม ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ๑. รับเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสาขาวิชา/สาขางาน และแต่ละสมรรถนะ 
จากคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา 



   ๒. จัดเตรียมการประเมิน สถานท่ี เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ วัสดุ อุปกรณ์และ
อื่น ๆ ท่ีใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   ๓. จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามวัน เวลา ท่ีสถานศึกษาก าหนด และตัดสินผล
การประเมินตามเกณฑ์ 
   ๔. เสนอผลการตัดสินการประเมินให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ ภายใน ๑๐ วัน 
นับจากวันสุดท้ายของการประเมิน 
   ๕. เก็บรักษาเอกสารหลักฐานในการจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสาขาวิชา/
สาขางาน และแต่ละสมรรถนะ เป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันสุดท้ายของการประเมิน 
   ๖. หน้าท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษามอบหมาย 
 

 ๔. คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสาขาวิชา/สาขางาน ระดับ (ปวส.) ประกอบด้วย 
   ๔.๑ ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการบัญชี 
  1. นางพันวิรา  จารุพัฒโภคิน ผู้ประกอบการ ประธานกรรมการ 
  2. นางอุษา  กิ่งชา  หัวหน้าสาขาวิชา รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวชูรีพร  วิชิตนาค    กรรมการ 
  4. นางสาววันเพ็ญ   พริ้งเพราะ   กรรมการและเลขานุการ 
   ๔.๒ ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  1. นายพีรพัฒน ์  สุดยอด  ผู้ประกอบการ ประธานกรรมการ 
  2. นางสาคร  พิทักษ์ธ ารง หัวหน้าสาขาวิชา รองประธานกรรมการ 
  3. นายจิรพล  เผ่าจือ  ครู  กรรมการ 
  4. นางเมธิกา  เติมศักดิ์มิตรชัย ครู  กรรมการและเลขานุการ 
   ๔.๓ ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการตลาด 
  1. นางสาวภัทราภรณ์ พาณิชย์วรกุล ผู้ประกอบการ ประธานกรรมการ 
  2. นางญาดา  ดีสุคนธ์  หัวหน้าสาขาวิชา รองประธานกรรมการ 
  3. นางศุภคศรี  ศรีคงแก้ว ครู  กรรมการ 
  4. นางสาววันเพ็ญ เยรัมย์  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
   ๔.๔ ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
  1. นายภูดิท  คณาธีรกุล ผู้ประกอบการ ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวภัทรชนม์ รัชตะหิรัญ หัวหน้าสาขาวิชา รองประธานกรรมการ 
  3. นายฉัตรดนัย  ใจเสงี่ยม ครู  กรรมการ 
  4. นางสาวจิรายุ  เนียมนวม ครู  กรรมการและเลขานุการ 
   ๔.๕ ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  1. นายพงษ์พันธุ ์ พรหมรักษ ์ ผู้ประกอบการ ประธานกรรมการ 
  2. นางญาดา  ดีสุคนธ์  หัวหน้าสาขาวิชา รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวฐิติมา  พูลเพชร  ครู  กรรมการ 
  4. นางสาวราตรี  เขียวมณี  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ๑. รับเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสาขาวิชา/สาขางาน และแต่ละสมรรถนะ 
จากคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา 



   ๒. จัดเตรียมการประเมิน สถานท่ี เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ วัสดุ อุปกรณ์และ
อื่น ๆ ท่ีใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   ๓. จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามวัน เวลา ท่ีสถานศึกษาก าหนด และตัดสินผล
การประเมินตามเกณฑ์ 
   ๔. เสนอผลการตัดสินการประเมินให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ ภายใน ๑๐ วัน 
นับจากวันสุดท้ายของการประเมิน 
   ๕. เก็บรักษาเอกสารหลักฐานในการจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสาขาวิชา/
สาขางาน และแต่ละสมรรถนะ เป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันสุดท้ายของการประเมิน 
   ๖. หน้าท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษามอบหมาย 
 
 ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดผลดีต่อ
สถานศึกษาและนักศึกษาต่อไป 
 
 
 
    ส่ัง  ณ  วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 

 
 
 
 

                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์  พรนิมิตร) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสรุปผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ ์

 
 

ระดับ 

 
 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่
เข้ารับการ
ประเมิน

มาตรฐานตาม
หลักสูตร ปวช. 

พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ปวส. พ.ศ.๒๕๕๗ 

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ 
ประเมินมาตรฐาน 

วิชาชีพ 

จ านวน ร้อยละ 

 
 
 
 

ปวช. 
 
 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
๑. สาขาวิชาการบัญชี 
๒. สาขาวิชาการตลาด 
๓. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๔. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
๕. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
     สาขางานธุรกิจค้าปลีก
ร้านอาหารและภัตตาคาร 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
๑. สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

 
๗๖ 
๙๕ 

๒๒๗ 
๓๘ 
๒๗ 

 
 
 
 

๑๔ 

 
๔๒ 
๓๓ 
๗๖ 
๒๖ 
๙ 
 
 
 
 

๐ 

 
๔๐ 
๒๙ 
๕๑ 
๒๓ 
๗ 
 
 
 
 

๐ 

 
๙๕.๒๓ 
๘๗.๘๗ 
๖๗.๑๐ 
๘๘.๔๖ 
๗๗.๗๗ 

 
 
 
 
๐ 

 รวม ปวช. ๔๗๗ ๑๘๖ ๑๕๐ ๘๐.๖๔ 
 
 
 
 

ปวส. 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
๑. สาขาวิชาการบัญชี 
๒. สาขาวิชาการตลาด 
๓. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๔. สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์
๕. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
๖. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
๑. สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

 
๑๑๕ 
๖๕ 

๑๒๒ 
๓๓ 

 
๑๑ 
๑๔ 

 
 

๔๗ 

 
๖๕ 
๔๕ 
๗๗ 
๓๓ 

 
๙ 

๑๓ 
 
 

๒๘ 

 
๖๓ 
๓๖ 
๗๕ 
๒๙ 

 
๙ 

๑๓ 
 
 

๒๘ 

 
๙๖.๙๒ 
๘๐.๐๐ 
๙๗.๔๐ 
๘๗.๘๗ 

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
รวม ปวส. ๔๐๗ ๒๗๐ ๒๕๓ ๙๓.๗๐ 

    
      

 

                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์  พรนิมิตร) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 


