ข้อมูลทั่วไปวิทยาลัย

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ความหมายของตราสัญลักษณ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 เสมาธรรมจักร หมายถึง ความดีงาม
 บัลลังก์สิงห์ หมายถึง ความมั่นคง
 ศิระประภา (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) ใต้เสมาธรรมจักร หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
 ตัวเลข ๑ (ในรัศมีเปลว) หมายถึง ความล้าเลิศแห่งปัญญา
 ดอกบัวที่บานพ้นนา (ด้านข้างทังสอง) หมายถึง การเกิดปัญญา
 กนกเปลว (ซึ่งมีต้นก้าเนิด มาจากเปลวไฟ) หมายถึง ความสว่างไสว โชติชว่ งตลอดเวลา
 อักษร ทุ.ส.นิ.ม. (ด้านล่างย่อมาจาก องค์ประกอบของอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) หมายถึง
ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ
 เส้นโค้งโดยรอบ มีอักษร “ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ ความลาเลิศทาง
ปัญญาตังอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย
นิโรธ มรรค และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญา ที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง

จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาและการแข่งขันของทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุค
ปัจจุบันการแข่งขันของประเทศขึนอยู่กับความรู้ความสามารถของคน มากกว่าจ้านวนคนและทรัพยากรเช่นใน
อดี ต ซึ่ง ในการขั บ เคลื่ อ นการศึ กษาของประเทศ เกี่ย วข้อ งกั บ บุค ลากรและผู้ เ รี ยนจ้า นวนหลายล้ านคน
ประกอบกับผลสรุปของการศึกษาไทยที่ผ่านมา คือ ใช้เวลาเรียนมาก เรียนรู้ได้น้อย มีความเครียด และ
คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาต่า ดังนัน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ภายใต้การบริหารงานของ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงเน้นย้าให้
ด้าเนิ น การขับ เคลื่ อนนโยบายรั ฐ บาลด้านการศึก ษาอย่า งต่อเนื่ อง ปรับเปลี่ ยนแนวทางวิธี การท้า งานให้
เหมาะสม และต้องมีบทบาทในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านอื่นด้วย รวมทังมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงานให้มากขึน ผู้บริหารต้องให้ความส้าคัญ และขับเคลื่อนการท้างานอย่าง
จริงจัง สาหรับนโยบายที่ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญและขับเคลื่อนการทางาน มีดังนี
๑. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา
๑.๑ การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ โดยให้มีการทบทวนเนือหาสาระในหลักสูตรที่เด็กและ
เยาวชนต้ องเรี ยนเพื่ อให้ มี ความรู้ พื นฐาน และการเรี ยนรู้ ได้ อย่ างต่ อเนื่ อง เท่ าทั นการเปลี่ ยนแปลงของโลก
นอกจากนัน ควรเน้นเรื่องพืนฐานคณิตศาสตร์ เพื่อต่อยอดในการผลิตนักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และ
เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาไทย เพราะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ การย่อความ ยังคงเป็นปัญหาที่ส้าคัญของเด็กไทย รวมทัง การสร้างจิตส้านึกและค่านิยมที่ถูกต้อง
ให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพและภาวะโภชนาการให้เด็กอย่างเหมาะสมกับ
วัยด้วย
๑.๒ การผลิตและพัฒนากาลังคนให้ตรงกับอุปสงค์ทังภายในประเทศและระดับสากล โดยการ
ผลิตและพัฒนาก้าลังคนต้องเน้นในสาขาที่ขาดแคลนหรือมีความจ้าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เช่น บุคลากร
ด้านการแพทย์ วิ ศวกรรมศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ และพยาบาล เป็นต้ น ควรเน้น พัฒนาคนไทยให้ มีความรู้
ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ มีศักยภาพเพียงพอไปท้างานในต่างประเทศได้ และต้อ งมีการเตรียมคนไทยให้
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย โดยครูอาจารย์จะต้องแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาสนใจเรียนใน
สาขาที่ขาดแคลนตังแต่ต้น เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนท้าให้มีงานรองรับและมีรายได้ดี ทังนี นายกรัฐมนตรีเน้น
ย้าให้ กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลิตก้าลั งคนระดับอาชีว ศึกษาด้านคอมพิว เตอร์และวิศวกรรมยานยนต์ให้
เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์
๑.๓ การปลูกฝังคุณธรรมและจิตสานึกประชาธิปไตย โดยให้ด้าเนินการเรื่องการปฏิบัติธรรม
ของนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เน้นการปลูกฝังเรื่องความมีวินัย การแบ่งหน้าที่การท้า งาน จิตอาสาการ
ช่วยเหลือเกือกูลซึ่งกันและกัน ความเสียสละ ความเสมอภาคหญิง-ชาย ตังแต่เล็กๆ นอกจากนัน ให้ด้าเนินการ

น้าโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ โครงการครู พระสอนศีล ธรรม และโครงการปฏิบัติธ รรมส้ าหรับผู้ บริห ารมา
ด้าเนินการต่อเนื่อง รวมทัง ควรน้าเรื่องหน้าที่พลเมือง และศีลธรรมกลับมาบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน
๑.๔ การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มุ่งเน้นครูสาขาที่ขาด
แคลน โดยเฉพาะครูที่สอนไม่ตรงตามวุฒิ และครูบรรจุใหม่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ การน้าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และบุคลากรจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นครูช่วยสอน โดย
เร่งรัดแก้ปัญหาให้คนที่มีความรู้ในสาขาที่ขาดแคลนหรือชาวต่างชาติ ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูมาช่วยสอน
ในโรงเรี ย นได้ เช่น ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษามากยิ่งขึน นอกจากนัน ควรเน้นการพัฒนาครูให้สามารถส่งเสริม สร้างทักษะและอ้านวยการให้เด็ก
คิดได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ และเน้นการสร้างขวัญ ก้าลังใจและสิทธิประโยชน์เกือกูลให้กับครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูมีก้าลังใจทุ่มเทให้กับการพัฒนาการเรียนการสอนมากขึน เช่น เรื่อง
เงินเดือนครู การเลื่อนวิทยฐานะ ปัญหาหนีสินครู เป็นต้น
๑.๕ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้น้า
โรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนตัวอย่างที่สามารถจัดระบบการศึกษาโดยน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดี มาเป็นตัวอย่าง เพื่อโรงเรียนอื่นน้าไปปรับใช้เพิ่มขึนต่อไป
๒. การสร้างโอกาสทางการศึกษา
๒.๑ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ โดยให้มี
การขยายการจัดการศึกษาส้าหรับบุคคลกลุ่มดังกล่าวอย่างทั่วถึง เช่น โครงการ ๑ อ้าเภอ ๑ ทุน การด้าเนิน
โครงการระยะแรกเน้นให้โอกาสแก่คนที่ยากไร้เป็นเป้าหมายหลัก ระยะต่อมาเปิดโอกาสให้มีการสอบแข่งขัน
ผู้เรียนดีจึงเป็นผู้ได้รับทุน (ทุนส้าหรับเด็กเก่ง) ดังนัน ต่อไปต้องพิจารณาทุนส้าหรับผู้ยากไร้เพิ่มเติม เพื่อให้คน
ยากไร้มีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศอย่างเสมอภาค
๒.๒ การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ควรส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เช่น การจัดตังศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในวัยท้างานได้ยกระดับการศึกษา และได้รับการ
พัฒนา เพื่อการประกอบอาชีพและรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะควรให้ความส้าคัญกับการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความรู้ การประกอบอาชีพ เพื่อให้กลับมาเป็นก้าลังการผลิตของสังคมได้
นอกจากนัน ควรส่งเสริม สนับสนุนการด้าเนินโครงการพระราชด้าริ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ
ศิลปาชีพ และการพัฒนาต่อยอดสินค้า OTOP เพื่อการส่งออกต่างประเทศ การเรียนภาษาของประเทศเพื่อน
บ้าน การเปิดศูนย์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ทังศูนย์สอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ และศูนย์การเรียนรู้
ส้าหรับคนไทยในต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน
๓. การนาสันติสุขสู่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกรัฐมนตรีเน้นให้กระทรวงศึกษาธิการต้องมี
บทบาทในการใช้การศึกษาแก้ไขปัญหาความไม่สงบสุขใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจัง โดยให้
ประสานงานการด้ าเนิ น งานร่ ว มกับ หน่ ว ยงานอื่นๆ เช่น ศูน ย์อ้า นวยการบริห ารจั งหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) และกองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นต้น ส้าหรับการพัฒนา

การศึกษา ต้องให้ ความส้าคัญกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการให้สิทธิพิเศษเรื่อง
ความก้าวหน้าและเงินเดือนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพืนที่เสี่ยงภัย ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
กรณีพิเศษ และเน้นการจัดการเรียนการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษามลายู) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถสื่อสารภาษาได้ถูกต้อง
๔. การแก้ไ ขปั ญหายาเสพติ ด มุ่ งเน้ นให้ ทุก สถานศึ กษาต้องไม่ มียาเสพติด เช่ นเดี ยวกับโครงการ
"โรงเรียนสีขาว" ในอดีตที่ผ่านมา โดยให้เพิ่มเติมการด้าเนินงานในเรื่องความเข้มแข็ง การติดตามอย่างใกล้ชิด
และต้องสอนให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด และมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และการ
ได้รับ โทษ เมื่อกระท้าความผิด นอกจากนั น ควรเร่งรัดให้ความส้าคัญกับการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของเด็กและเยาวชนอื่นด้วย เช่น เด็กท้องก่อนวัยเรียน ต้องให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้อง เด็ก
ติดเกม ต้องสอนให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้เกี่ยวกับการรับโทษ ปัญหาการทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรง
ของนักเรียนนักศึกษา ต้องเร่งแก้ปัญหาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษา เป็นต้น
๕. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ในการจัดหาแท็บเล็ตส้าหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที่ ๑ และชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส รวมทัง
เน้นการพัฒนาเนือหาสาระเพื่อบรรจุในแท็บเล็ตให้มีความน่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
๖. การวิจัยและพัฒนา การวิจัยให้มุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ต่อภาคการผลิต หรือ
ภาคอื่นๆ ได้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับงบประมาณเพิ่มขึน โดยแนวทางการด้าเนินงานข้อแรก ให้ส้ารวจและน้า
งานวิจัยที่ท้าไว้แล้วที่สามารถน้ามาปรับใช้ประโยชน์ได้ มาปรับปรุง ต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์จริง ข้อที่
สอง ในการท้าวิจัย ควรให้คนที่จะใช้ผลงานวิจัยเข้ามาร่วมท้าการวิจัยหรือเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เช่น ภาคธุรกิจ
เพราะหากวิจัยแล้วภาคธุรกิจเห็นว่าได้ประโยชน์จริง ภาคธุรกิจย่อมให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย
มากขึนช่ว ยประหยั ดงบประมาณเพื่อการวิจัยของภาครัฐ ลง ทังนี ในการวิจัย นอกจากการวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์แท้ๆ ส่วนหนึ่งแล้ว ควรเน้นการวิจัยที่น้าไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้ได้จริง
๗. กองทุ น ตั งตั ว ได้ การด้ า เนิ น งานโครงการกองทุ น ตั งตั ว ได้ มี ค วามพร้ อ มพอสมควร และ
ผู้ประกอบการหรือผู้เข้าร่วมโครงการก็มีความพร้อม สามารถด้าเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการใหม่ๆ ควรมีระบบช่วยสนับสนุน โดยให้ด้าเนินการในส่วนที่ช้านาญ ส้าหรับในส่วนที่ไม่ช้านาญ
อาจจัดหาระบบหรือจ้า งผู้อื่นด้าเนินการให้ เช่น ผู้ประกอบการบางรายเก่งในด้านการผลิต อาจจัดหาระบบ
หรือผู้รับจ้างมาด้าเนินการเรื่องการท้าบัญชี การบริหารต่างๆ เป็นต้น
๘. การผลั ก ดั น การปฏิ รู ป การเมื อ งเพื่ อ ให้ มี รั ฐ ธรรมนู ญ ของประชาชน ให้ บุ ค ลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ท้าความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อด้าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
๙. งบประมาณ ให้เร่งรัดด้าเนินการให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน ให้เริ่มด้าเนินการ
โครงการตังแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้เงินลงไปช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย และการจัดซือจัด

จ้างให้ด้าเนินการตามระบบปกติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส หากไม่จ้าเป็น ไม่
ควรใช้วิธีกรณีพิเศษ
๑๐. การบริหารจัดการ
๑๐.๑ การบริหารให้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตคอร์ รัปชั่น รวมถึงการซือขายต้าแหน่ง เพราะการซือขายต้าแหน่ง จะท้าให้มีการทุจริต
คอร์รัปชั่นตามมา ส่งผลกระทบให้คนที่ท้างานอย่างเข้มแข็ง ตรงไปตรงมา ท้างานอย่างทุ่มเท หมดก้าลังใจ
๑๐.๒ การดูแลเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอย่างจริงจัง ถือเป็นเรื่องส้าคัญ
โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ระหว่างครูกับนักเรียน อาจารย์กับนักศึกษา รวมถึงบุคลากร
ทางการศึกษาด้วย
๑๐.๓ การพัฒนาประสิทธิ ภ าพสถานศึกษา ให้ มุ่งเน้นการพัฒ นาคุณภาพและประสิ ทธิภ าพ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยจัดระบบรับส่งเด็กจากโรงเรียนขนาดเล็กด้อยคุณภาพ ไปเรียนยังโรงเรี ยนที่มีคุณภาพ
ดีกว่า โดยผู้ปกครองไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน ช่วยให้เด็กได้รับการศึกษาที่ดีขึน และเป็นการประหยัดงบประมาณ
ด้วย ทังนี ในการด้าเนินงานต้องค้านึงถึงปัญหาของมวลชนด้วย เช่น ผู้ปกครองยินยอม เป็นต้น
๑๐.๔ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้มีการประเมินผลการด้าเนินงาน
แผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก้าหนดทุก ๓ เดือน และปรับปรุงการด้าเนินงานให้ดีขึน เร็วขึน
อย่างต่อเนื่อง
๑๑. การบูรณาการการทางานร่วมกับกระทรวง/หน่วยงานอื่นในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ใน
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นอกจากกระทรวงศึกษาธิการจะรับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการศึกษาโดยตรง ได้แก่ นโยบายเร่งด่วน และนโยบายที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา แล้ว ยังต้องมีบทบาท
เข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านอื่นด้วย เช่น การเร่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขให้เพียงพอ (นโยบายด้านสาธารณสุข) การสร้างคนที่มีฐานความรู้ ความช้านาญ และความคิด
สร้างสรรค์ต่อยอดความรู้ สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยได้ (นโยบายด้านเศรษฐกิจ) การเพิ่มบทบาทในการ
ด้าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว (นโยบายเร่งด่วน) เป็นต้น รวมทัง
นโยบายอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน โดยบูรณาการการท้างานร่วมกับ
กระทรวงหลักและกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่อไป

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
1. วิสัยทัศน์ ผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม ระดับประเทศและภูมิภาค
2. ภารกิจ จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค้านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศ
ทางวิชาชีพ
3. พันธกิจ
1) จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2) ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ
4) วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ
4. อานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑) จัดท้าข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ
๒) ด้าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
๓) ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร
๔) พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
๕) ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทังก้าหนดหลักเกณฑ์และ
รูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ
๖) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทังภาครัฐและเอกชน
๗) จั ด ระบบ ส่ ง เสริ ม และประสานงานเครื อ ข่า ยข้อ มูล สารสนเทศ และการน้ าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
๘) ด้าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและด้าเนินการตามที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
๙) ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก้ า หนดให้ เ ป็ น อ้ า นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๕. การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การ
ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่ส ากล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๙ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก้าหนดเป้าหมายของการด้าเนินงานโดย
๑.๑) รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.
๑.๒) ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแล
รายบุ ค คล การวิ จั ย พั ฒ นา แก้ ปั ญ หารายวิ ท ยาลั ย /รายสาขาวิ ช า การวิ เ คราะห์ แ ก้ ปั ญ หาเชิ ง ระบบ
กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง
๑.๓) จัดการเรียนการสอนในระดับพืนที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา
๑.๔) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา
๑.๕) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส้าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่
นักเรียน และผู้ปกครอง
๒) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
๒.๑) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพืนที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย
๒.๒) จั ด ตั งสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาในรู ป แบบกลุ่ ม จั ง หวั ด ๑๘ กลุ่ ม จั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานคร รวม ๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ ๑ แห่ง จ้านวน ๔ แห่ง
๒.๓) จัดตังสถานศึกษาอาชีวะอ้าเภอในกลุ่มอ้าเภอชันหนึ่ง
๒.๔) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ
และการจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
๒.๕) มุ่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็น
นโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง
อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง
อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
๒.๖) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขันพืนฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสัน/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทัง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ้า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ
๒.๗) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ อปท.
และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ
๒.๘) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ
อินเตอร์ และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์

๒.๙) เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษา
และพัฒนาอาชีพ (R-radio network)
๓) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
๓.๑) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning
Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ
Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ
- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่น
ใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล
- สร้ างความเข้มแข็ง การประกันคุณภาพภายใน สนับ สนุนให้ ทุกวิทยาลั ยผ่ านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัต ถุประสงค์ของการจัดตังตาม
ความต้องการของพืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยท้างาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ
- ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียน
การสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตังวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท้าวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ
๓.๒) ระดั บ ผู้ เ รี ย น ยกระดั บ ความสามารถของผู้ เ รี ย นเพื่ อ ให้ ผู้ ส้ า เร็ จ อาชี ว ศึ ก ษามี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทังสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท้างานตามต้าแหน่ง
หน้าที่ (Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินระดับ
ห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์ การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถี
ประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
การเป็น
ผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิด บนพืนฐาน Competency Based Technology Based Green
Technology และCreative economy รวมทังการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท
๓.๓) เตรียมผู้เรียนสู่ การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจ้านวนสถานศึกษา English
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN

๔) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๔.๑) ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่
Web Portal, E-office และ Data based รวมทังการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก
๔.๒) ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB
และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ้าเป็นพืนฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย,
การกระจายอ้านาจจัดซือจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ
๔.๓) ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงาน
ราชการให้เพียงพอ รวมทังการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
๔.๔) ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทังในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการ
จัดอาชีวศึกษา ดังนี
- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ
- ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ
UNIVOC ฯลฯ
- ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุ่น
เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ

วิสัยทัศน์ (VISION)
เป็ น องค์กรแห่ ง การเรี ย นรู้ ที่มุ่งเน้นให้ ผู้ เรีย นมีส มรรถนะและจรรยาบรรณวิช าชีพเพื่ อสั งคม
ก้าวทันเทคโนโลยี สู่สากลภายในปี พ.ศ. 2560
THONBURI COMMERCIAL COLLEGE WILL BE A LEARNING ORGANIZATION AND THE
EMPHASIS IS PLACED ON OCCUPATIONAL COMPETENEY AND ETHICAL STUDENTS FOR THE
SOCIETY WHO CAN KEEP PACE WITH NEW TECHNOLOGY AND GO INTERNATIONAL IN THE
YEAR 2017.

พันธกิจ (MISSION)
1. จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
2. บริการวิชาการวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
3. ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคม
4. บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์ (Identity)
สถาบันเด่น เน้นสร้างนักวิชาชีพ
Well - known Institute and Emphasize Skilled Worker Development

อัตลักษณ์ (Uniqueness)
มีจรรยาบรรณ เชี่ยวชาญวิชาชีพ
Professional Ethics and Vocational Specialization

แผนที่การเดินทางมายัง
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ตราวิทยาลัย
ความหมาย
1. ตัวเลข “ 2500 ” ทางด้านซ้ายมือ หมายถึง ปี พ.ศ. ก้าเนิดโรงเรียนพณิชยการธนบุรี
โดยค้าสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2500
2. ตัวเลข “ 2514 ” ทางด้านขวามือ หมายถึง ปี พ.ศ.ที่กระทรวงศึกษาธิการ ยกฐานะจาก
“โรงเรียน”
เป็น “วิทยาลัย” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2514
3. ตัวหนังสือ “ อุ. อา. ก. ส. ” เป็นค้าย่อมาจาก “ คาถาหัวใจเศรษฐี ” มีความหมายดังนี
3.1 อุ.
ย่อมาจาก
อุฎฐานสัมปทา มีความขยัน
3.2 อา. ย่อมาจาก
อารักขสัมปทา รู้จักเก็บหอมรอมริบ
3.3 ก.
ย่อมาจาก
กัลยาณมิตตา คบคนดีเป็นมิตร
3.4 ส.
ย่อมาจาก
สมชีวิตา ใช้ชีวิตพอสมควรแก่ฐานะ
4. รูป “ เรือใบ และ รูปปีกนก ” หมายถึง การพาณิชย์โดยทางน้า ทางอากาศ และทางบก
ซึ่งจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และคุณธรรม
5. รูปวงล้อธรรมจักร รูปเปลวเทียนแสงสว่างเป็นรัศมี หมายถึง การใช้การศึกษาความรู้ความสามารถ
อย่างมีทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้าเลิศวิชา

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
เกียรติประวัติ :
ปีการศึกษา 2541
ปีการศึกษา 2542

ปีการศึกษา 2543
ปีการศึกษา 2545

ปีการศึกษา 2546

ปีการศึกษา 2547

- ได้รับเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่น
- ได้รับเลือกเป็นสถานศึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาคหกรรม
พาณิชยกรรมและศิลปกรรม
- สถานศึกษาน้าร่องการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขันพืนฐาน
- ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา กรมอาชีวศึกษา
- ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาศึกษาจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีได้อย่างดียิ่ง
จากกรมอาชีวศึกษา
- ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาต่้ากว่าปริญญาจาก สมศ.
- ได้รับโล่รางวัลงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ กรมอาชีวศึกษา ครังที่ 12
ประเภทระเบียบวินัยค่ายย่อย ดีเด่น และกองร้อยเนตรนารีดีเด่น
- ได้รับคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาน้าร่องเปิดสอนระดับปริญญาตรี
สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกโดยจัดท้าเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
กรมอาชีวศึกษาและสมาคมผู้ค้าปลีกไทย
- ได้รับคัดเลือกจากกรุงเทพมหานคร เป็นสถานศึกษาเข้มแข็งปลอดจากยาเสพติด
- ได้รับโล่เกียรติยศจากบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จ้ากัด (มหาชน) ให้
การสนับสนุนและร่วมจัดการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
- โล่เกียรติคุณ จากเซ็นทรัล จ้ากัด (มหาชน) เป็นสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก ส้าหรับเด็กด้อย
โอกาสของวิทยาลัยศึกษาสงเคราะห์ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน
- โล่เกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนโครงการทวิภาคีดีเด่น ตามโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาข
ธุรกิจค้าปลีก ส้าหรับเด็กด้อยโอกาสในวิทยาลัยสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์
กรมสามัญศึกษา

ปีการศึกษา 2548

ปีการศึกษา 2549

- โล่เกียรติคุณ จากบริษัท ซี.พี เซเว่นอีเลฟเว่น จ้ากัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน
และร่วมจัดการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
- โล่เกียรติคุณ จากส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานครเป็นสถานศึกษาดีเด่นด้าเนินการสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา
- โล่เกียรติคุณ จาก Central Retail the Parent Company of Central
Group’s Retail Business เป็นสถานศึกษาให้ความร่วมมือและการสนับสนุนแก่
บริษัทอย่างดียิ่ง ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในงานมหกรรมเทิดไท้ มหาราชินีรางวัล
ชนะเลิศประเภททีมผสม ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
- ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในงานมหกรรมเทิดไท้ มหาราชินีรางวัล
ชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
- ได้รับโล่เกียรติคุณจากธนาคารออมสิน ที่วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้สนับสนุน
ส่งเสริมเยาวชนให้เห็นคุณค่าของการออมทรัพย์และเสริมสร้างให้เยาวชนได้รับ
ประสบการณ์ในการท้างานจริงด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นภาคฐานในการ
น้าไปสังคมที่ดี
- รับโล่เกียรติคุณ จากส้านักงานเขตภาษีเจริญ เพื่อแสดงว่าเป็นสถานศึกษาที่
ให้บริการวิชาชีพสู่สังคม ชุมชน เขตภาษีเจริญ
- นางสาวศันสนีย์ สุวรรณเจตต์ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์
ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2548
- ได้รับรางวัลจากส้านักงานเขตภาษีเจริญ เป็นสถานศึกษา จ้าหน่ายอาหารที่ได้
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
- เกียรติบัตร จากบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเดท จ้ากัด (มหาชน) เป็นสถานศึกษาที่
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้า
ปลีก
- ศิษย์เก่าของสถานศึกษา ได้รับการคัดเลือกจากส้านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในงาน “พลังอาชีวะสร้างชาติ : อา 2006 ” เป็น “บุคคลแห่งปี
ศรีอาชีวะ” คือ นางสาวทัศนีย์ คล้ายกัน
- รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จ้ากัด (มหาชน) เพื่อ
แสดงว่าเป็นสถานศึกษาที่ให้ความสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาระบบ
ทวิภาคี ด้านค้าปลีกเป็นอย่างดี ตามโครงการความร่วมมือร่วมมือระหว่าง
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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- ได้รับโล่เกียรติคุณจากธนาคารออมสิน ที่วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้สนับสนุน
ส่งเสริมเยาวชนให้เห็นคุณค่าของการออมทรัพย์และเสริมสร้างให้เยาวชนได้รับ
ประสบการณ์ในการท้างานจริงด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นภาคฐานใน
การน้าไปสู่สังคมที่ดี
- ผู้บริหารพร้อมหัวหน้าคณะวิชา ได้รับโล่เป็นผู้น้าพัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ
และเจริญก้าวหน้ายิ่งขึน จาก ฯ พณฯ ท่านพลเอกวิจิตร กุลละวณิชย์
- ได้รับโล่จากส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถานศึกษาการประกัน
คุณภาพมาตรฐาน อาชีวศึกษาดีเด่น
- ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา จากส้านักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (องค์การมหาชน)
- รับโล่เกียรติคุณ จากส้านักงานเขตภาษีเจริญ เพื่อแสดงว่าเป็นสถานศึกษาที่
ให้บริการวิชาชีพสู่สังคม ชุมชน เขตภาษีเจริญ
- ได้รับโล่เกียรติคุณ จากบริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จ้ากัด (มหาชน) เป็น
สถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาระบบ
ทวิภาคี
- ได้รับโล่เกียรติคุณ จากบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จ้ากัด เป็นสถานศึกษาที่ให้
การสนับสนุนแก่บริษัทเป็นอย่างดียิ่ง ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึก
ประสบการวิชาชีพ
- ได้รับโล่เกียรติคุณ จากบริษัท แมคโดนัลด์ (ไทยแลนด์) จ้ากัด เป็นสถานศึกษา
สนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียิ่ง ในโครงการทวิภาคี
- ได้รับเกียรติคุณจากบริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จ้ากัด เป็นสถานศึกษา
ในการสนับสนุนแก่บริษัทฯ อย่างดียิ่งในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการ
วิชาชีพ โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ได้รับโล่เกียรติคุณ จากบริษัท ซีพี ออลล์ จ้ากัด (มหาชน) เป็นสถานศึกษาที่
ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ระบบทวิภาคี ด้านการค้า
ปลีก
- ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครังที่ 5 รางวัลชนะเลิศ
ประเภทหญิงเดี่ยว ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
- ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครังที่ 5 รางวัลชนะเลิศอันดับ
1 ประเภททีมผสม ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
- ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทย ครังที่ 6
รางวัลชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
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- ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ระดับภาค (กรุงเทพและปริมณฑล)
รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
- ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ระดับภาค (กรุงเทพและปริมณฑล)
รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมผสม ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
- ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ระดับภาค (กรุงเทพและปริมณฑล)
รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
- ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษาครังที่ 7 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
ประเภททีมผสม ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรงเทพฯ
- ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ครังที่ 8 (กรุงเทพและปริมณฑล)
รางวัลชนะเลิศประเภททีม ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
- ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ครังที่ 8 (กรุงเทพและปริมณฑล)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทบุคคลชาย ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
- ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ครังที่ 8 ภาคกรุงเทพ และ
ปริมณฑลรางวัลชนะเลิศประเภทคู่ ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
- ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ครังที่ 8 (กรุงเทพและปริมณฑล)
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับเขตพืนที่การศึกษา 3
- กองเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับเขตพืนที่การศึกษา 3 ปี
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับโล่และรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับประเทศปี 2551
- ได้รับโล่เกียรติคุณจากส้านักงานเขตภาษีเจริญเพื่อแสดงว่าเป็นสถานศึกษาที่
ให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
- ได้รับโล่เกียรติคุณจากบริษัท ซีพี ออลล์ จ้ากัด (มหาชน) เป็นสถานศึกษาที่ให้
ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ระบบทวิภาคี ด้านการค้า
ปลีก
- นายสุรศักดิ์ จันทร์เสนา นักเรียนสาขาวิชาการบัญชี การคัดเลือกผู้แทน
นักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของอาชีวศึกษามหานครเข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจ้าปี 2552

- ได้รับโล่เกียรติคุณจากส้านักงานเขตภาษีเจริญเพื่อแสดงว่าเป็นสถานศึกษาที่
ให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
- ได้รับโล่เกียรติคุณจากบริษัท ซีพี ออลล์ จ้ากัด (มหาชน) เป็นสถานศึกษาที่ให้
ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ระบบทวิภาคี ด้านการค้า
ปลีก
- ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติ จากการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย
- ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคและได้รางวัลชมเชยอันดับที่ 5 ระดับชาติ
การลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และบัญชีส้าเร็จรูประดับ ปวช.
- ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคและได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 7 ระดับชาติ
การแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษ
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 ระดับภาคและได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 5
ระดับชาติ การลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ระดับ ปวส.
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 ระดับภาคและได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 5
ระดับชาติ การประกวดการสร้างภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชั่น
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคและได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 7
ระดับชาติ การเขียนแผนธุรกิจ
- ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ อศจ. (มหานคร) การประกวด Web Page
- ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ อศจ. (มหานคร) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ระดับภาคและอันดับที่ 9 ระดับชาติ จากการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
- ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ อศจ. (มหานคร) การประกวดพูดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ
- ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ อศจ. (มหานคร) การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
- ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติและระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
จากการประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเซปักตระกร้อทีมชาย และทีมเดี่ยว
กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครังที่ 6 ภูเก็ตเกมส์
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคและรางวัลชมเชยอันดับที่ 4
ระดับชาติการร้องเพลงไทย สากล (ชาย)
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับ อศจ. (มหานคร) การร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งหญิง

- ได้รับโล่รางวัลโครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาเป็น the best practice
ระดับภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ระดับประเทศ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
- ได้รับโล่รางวัลเป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นของหน่วยบัญชาการก้าลังส้ารอง
(ร.ด.) ประจ้าปี 2552 วันที่ 8 ธันวาคม 2552
- ได้รับคัดเลือกจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานครให้เป็นแบบอย่าง 3 D ระดับเหรียญทอง
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาระดับ
ภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ “มีดรูดใบตอง
2 ทาง”
- นางขนิษฐา จิตรอรุณ ได้รับโล่เกียรติคุณครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น
“68 ปี อาชีวะไทยก้าวไกลสู่อนาคต” ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว วันที่ 21-23
สิงหาคม 2552
- นางขนิษฐา จิตรอรุณ ได้รับโล่เกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2552
ประเภททั่วไประดับอาวุโส
- นายสุรศักดิ์ จันทร์เสนา ได้รับโล่เกียรติคุณนักเรียนดีเด่น “68 ปี อาชีวะไทย
ก้าวไกลสู่อนาคต” ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว วันที่ 21-23 สิงหาคม 2552
- ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนลูกเสือภาคพืนเอเชีย-แปซิฟิกครังที่ 26 ณ ค่าย
ลูกเสือมาคีลิ่งประเทศฟิลิปปินส์
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทครู-อาจารย์ การแข่งขันหมากล้อมใน
การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาสู่ระดับชาติ (V-GO9)
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย การแข่งขันหมากล้อมในการคัดเลือก
ตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาสู่ระดับชาติ (V-GO9)
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง การแข่งขันหมากล้อมในการคัดเลือก
ตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาสู่ระดับชาติ (V-GO9)
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ การแข่งขันหมากล้อมในการคัดเลือกตัวแทน
นักกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาสู่ระดับชาติ (V-GO9)
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม
การแข่งขันหมากล้อมในการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษามุ่ง
พัฒนาสู่ระดับชาติ (V-GO9)
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย การแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษามุ่ง
พัฒนาสู่ระดับชาติ (V-GO9) ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน จ.ปทุมธานี

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง การแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษามุ่ง
พัฒนาสู่ระดับชาติ (V-GO9) ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน จ.ปทุมธานี
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ การแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาสู่
ระดับชาติ (V-GO9) ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน จ.ปทุมธานี
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Standard D1 การแข่งขันหมาก
ล้อม Standard Rating & Friendship Game ครังที่ 1 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ประเภท Standard C1 การแข่งขันหมาก
ล้อม Standard Rating & Friendship Game ครังที่ 1 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท High kyu การแข่งขันหมากล้อมงาน
นิทรรศการ “พัฒนาทางวิชาการสู่สมรรถนะของผู้เรียน” ณ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Low kyu การแข่งขันหมากล้อมงาน
นิทรรศการ “พัฒนาทางวิชาการสู่สมรรถนะของผู้เรียน” ณ โรงเรียนยาน
นาเวศวิทยาคม
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Standard B การแข่งขันหมากล้อม Standard
Rating & Friendship Game ครังที่ 2 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Standard C การแข่งขันหมากล้อม Standard
Rating & Friendship Game ครังที่ 2 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Standard D การแข่งขันหมากล้อม
Standard Rating & Friendship Game ครังที่ 2 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1,2 ประเภท High kyu การแข่ง
ขันหมากล้อมงาน “เทคนิคมีนบุรีปริทัศน์ 52” ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ประเภท Low kyu การแข่งขันหมากล้อมงาน
“เทคนิคมีนบุรีปริทัศน์ 52” ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
- ได้รับเกียรติบัตรจากบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด ขอบคุณวิทยาลัย
พณิชยการธนบุรีที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนบริษัทอย่างดีในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ ระดับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” ได้แก่ นางสาวสโรชา สาตร์บ้ารุง และนางสาวลลิตา
พสุฑันท์ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต วันที่ 2 ธันวาคม 2552

ปีการศึกษา 2553

- ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่
นายนพดล ประณตพรชัย นายสุภรัตน์ เลิศสลัก และนายชลวิทย์ ทองทิพย์
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวจินตนา ศิริวัฒน์
นางสาวแพรวนภา มั่นถาวรวงศ์ และนางสาววนิดา ราศรีคูณ
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
- ได้รับเกียรติบัตรจากบริษัท ซีพี ออลล์ จ้ากัด (มหาชน) เป็นสถานศึกษาที่ให้
ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ระบบทวิภาคี ด้านการค้า
ปลีก
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม การแข่งขันหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์ (ดอกปีบเกมส์) ณ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2553
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย การแข่งขันหมากล้อมในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์ (ดอกปีบเกมส์) ณ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 22-28
พฤศจิกายน 2553
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง การแข่งขันหมากล้อมในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์ (ดอกปีบเกมส์) ณ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 22-28
พฤศจิกายน 2553
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมชาย 2 คน การแข่งขันหมาก
ล้อมในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ (ดอกปีบเกมส์) ณ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่
22-28 พฤศจิกายน 2553
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมเดี่ยวชาย การแข่งขันตะกร้อ ในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์ (ดอกปีบเกมส์) ณ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 22-28
พฤศจิกายน 2553
- วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับการคัดเลือกให้สถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดการกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงประจ้าปีการศึกษา 2553
- วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทโออิชิกรุ๊ป จ้ากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554
- นางสาวดวงใจ ปีปทุม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทโออิชิกรุ๊ป จ้ากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554
- นางสาวศศิพร อารุยไชย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทโออิชิกรุ๊ป
จ้ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554

- วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับใบประกาศเกียติคุณจากบริษัทยัมเรสเทอรองค์
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ้ากัด ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554
- นางสาวดวงใจ ปีปทุม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทยัมเรสเทอรองค์
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554
- นางสาวศศิพร อารุยไชย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทยัมเรสเทอรองค์
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554
- วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับใบประกาศเกียรติคุณบริษัทสตาร์บัสค์ คอฟฟี่
(ประเทศไทย) จ้ากัด ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554
- นางสาวดวงใจ ปีปทุม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทสตาร์บัสค์ คอฟฟี่
(ประเทศไทย) จ้ากัด ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554
- นางสาวศศิพร อารุยไชย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทสตาร์บัสค์
คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จ้ากัด ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554
- วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทเซ็นทรัลรีเทล
คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด ณ วันที่ 29 เมษายน 2554
- นางสาวดวงใจ ปีปทุม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทเซ็นทรัลรีเทล
คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด ณ วันที่ 29 เมษายน 2554
- นางสาวศศิพร อารุยไชย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทเซ็นทรัลรีเทล
คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด ณ วันที่ 29 เมษายน 2554
- วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่บริหารวิชาชีพสู่
สังคมชุมชน เขตภาษีเจริญ ตลอดปีการศึกษา 2553
- นางขนิษฐา จิตรอรุณ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทสื่อหนังสือในการ
ประกวดสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ของส้านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2553
- นางสาวสุนิดา พานิชยกุล ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณครุฑทองค้า
“ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” และเกียรติบัตรจากส้านักงานนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2553
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเหรียญทอง ในการประกวดระดับแถวลูกเสือ เนตรนารีประเภทวิสามัญ
ระดับเขตพืนที่ ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วันที่ 11 มิถุนายน 2553
- กองเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเหรียญทอง ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภทวิสามัญ
ระดับพืนที่ ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วันที่ 11 มิถุนายน 2553

- นายเป็นหนึ่ง พึ่งตระกูล ผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม
ของพระพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
- นายภารดร ไฝทอง ผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม
ของพระพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
- นางสาวอรอนงค์ ดวงข้าดี ผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี
งามของพระพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
- นายคณาพงศ์ อินทพล ผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม
ของพระพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
- นางสาวปนัชดา รอดเอี่ยม ผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม
ของพระพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
- นายศุภวิชญ์ ศิริทรัพย์สุนทร ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
พิมพ์ดีดไทยระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร วันที่
14 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
- นายธงชัย ไพราม, นายเทพดนัย พูลพทรัพย์, นายศรายุทธ ทองเมืองหลวง,
นายอภิชาต วงศ์ทอง และนางสาวสุรีวัลย์ อิทธิศรัทธา ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจในระดับ
อาชีวศึกษามหานคร วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
- นายเป็นหนึ่ง พึ่งตระกูล, นางสาววราภรณ์ แก้วประดิษฐ์, นางสาวสุมิตรา
อินนวล ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ในการเข้าร่วมกิจกรรม “ถ้าคุณแน่มาแก้
สมการบัญชี” ครังที่ 4 ในงานวันวิทยาการจัดการก้าวหน้าครังที่ 6 ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันที่ 20 มกราคม 2554
- นายจิรทีปต์ โชติจิรฐั กาล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน
กีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ เนื่องในงาน “เทคนิคมีนบุรีปริทรรศน์” ปีการศึกษา
2553 วันที่ 19-21 มกราคม 2554
- นายอ้าพล ภูมิทธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน
กีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ เนื่องในงาน “เทคนิคมีนบุรีปริทรรศน์” ปีการศึกษา
2553 วันที่ 19-21 มกราคม 2554
- นายวันชัย โรจนรักษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน
กีฬาหมากล้อม ประเภทเดี่ยว เนื่องในงาน “เทคนิคมีนบุรีปริทรรศน์”
ปีการศึกษา 2553 วันที่ 19-21 มกราคม 2554

- นางสาวผกาพร แจ่มเสียง และนางสาวศรีจุฑา อินทรชัย ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ส้าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ในการเข้าร่วมประชุมและแข่งขันทักษะวิชาชีพการ
ประกวดทักษะวิชาพืนฐานในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจ้าปีการศึกษา 2553 วันที่ 24-28 มกราคม
2554 ณ จังหวัดเชียงราย
- นายพีระพงศ์ อนันต์ศราวุธ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวด
ดนตรีไทยในการเข้าร่วมประชุมและแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชา
พืนฐานในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับชาติ ประจ้าปีการศึกษา 2553 วันที่ 24-28 มกราคม 2554 ณ จังหวัด
เชียงราย
- นายศุภวิชญ์ ศิริทรัพย์สุนทร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันพิมพ์ดีดไทย
ในการเข้าร่วมประชุมและแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพืนฐานใน
การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
ประจ้าปีการศึกษา 2553 วันที่ 24-28 มกราคม 2554 ณ จังหวัดเชียงราย
- นางสาววนิดา ราศีคูณ, นางสาวแพรวนภา มั่นถาวรวงศ์ และนางสาวศรีจุฑา
อินทรชัย ได้รับรางวัลที่ 2 ในการเข้าร่วมโครงการการแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชันสูง (ปวส.) ในงาน RBAC วิชาการ ประจ้าปีการศึกษา 2553 ณ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วันที่ 13-14 มกราคม 2554
- วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาผู้เข้าร่วมวิจัยและ
จัดท้าหลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส้าหรับเด็กและเยาวชนภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2554
- หมู่ลูกเสือวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับรางวัลดีเด่น กิจกรรมเมืองรักเรา-รักษ์
โลก ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติครังที่ 16 ณ ค่าย
ลูกเสือวชิราวุธ อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 13-18 มีนาคม 2554
- หมู่ลูกเสือวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับรางวัลดีเด่น กิจกรรมบริการชุมชน
ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติครังที่ 16 ณ ค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 13-18 มีนาคม 2554
- หมู่ลูกเสือวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับรางวัลดีเด่น กิจกรรมเดินทางไกล
ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติครังที่ 16 ณ ค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 13-18 มีนาคม 2554

ปีการศึกษา 2554

- หมู่ลูกเสือวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันทักษะล
ลูกเสือระเบียบแถว ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติครังที่
16 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 13-18
มีนาคม 2554
- กองเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขัน
ทักษะทางลูกเสือระเบียบแถว ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา
ระดับชาติครังที่ 16 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 13-18 มีนาคม 2554
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบ
วินัยในสังคม ระดับเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ประจ้าปีการศึกษา
2554 ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ วันที่ 14 มิถุนายน 2554
- กองเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2
ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชน
ลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
ประจ้าปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ วันที่ 14 มิถุนายน
2554
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบ
วินัยในสังคม ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจ้าปีการศึกษา 2554 ณ
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ วันที่ 18 มิถุนายน 2554
- กองเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชน
ลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจ้าปีการศึกษา
2554 ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ วันที่ 18 มิถุนายน 2554
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในร้อย
กองลูกเสือดีร้อยปีลูกเสือไทย ตามโครงการรวมพลังสามัคคีร้อยปีลูกเสือไทย ณ
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 28-30 มิถุนายน 2554
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รับโล่เกียรติยศและได้รับการ
คัดเลือกเป็นหนึ่งในร้อยกองลูกเสือดีร้อยปีลูกเสือไทย ตามโครงการรวมพลัง
สามัคคีร้อยปีลูกเสือไทย ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 กรกฎาคม 2554

- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประธานในพิธีทบทวนค้าปฎิญาณและสวนสนามงานวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ้าปี 2554 ณ สนามศุภชลาศัย
สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ้าปีการศึกษา 2554 ระดับประเทศ
ณ สนามศุภชลาศัย
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการบัญชีกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ส้าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2555
ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2555
ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม
2555 ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการออกแบบ web page
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ 4-8 มกราคม 2555 ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ Animation ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2555
ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม
2555 ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่
4-8 มกราคม 2555 ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2555
ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดดนตรีไทย ประเภทขลุ่ย ใน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ 4-8 มกราคม 2555 ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดดนตรีไทย ประเภทจะเข้ ใน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ 4-8 มกราคม 2555 ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2555
ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจัดท้าและน้าเสนอการน้าเที่ยว
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2555 ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรม
สตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- ได้รับรางวัลล้าดับที่ 9 การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรม
สตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- ได้รับรางวัลล้าดับที่ 4 การประกวดมารยาทไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรม
สตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- ได้รับรางวัลล้าดับที่ 4 การประกวดดนตรีไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรม
สตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- ได้รับรางวัลล้าดับที่ 5 การแข่งขันทักษะการออกแบบ web page ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง

- ได้รับรางวัลล้าดับที่ 7 การแข่งขันทักษะ Animation ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- ได้รับรางวัลล้าดับที่ 7 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- ได้รับรางวัลล้าดับที่ 10 การแข่งขันโปรแกรมส้าเร็จรูปเพื่องานอาชีพ ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- นายสมพงษ์ มุ่งถาวร ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจ้าปี 2554 วันที่ 15
มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางสาวชวนจิต เอี่ยมฉ่้า ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจ้าปี 2555 วันที่ 15
มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางกาญจนา ทรัพย์อาจิณ ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจ้าปี 2555 วันที่
15 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจ้าปี 2555 วันที่ 15
มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางสาวทัศนีย์ บุญญะโรดล ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจ้าปี 2555
วันที่ 15 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางสาวธนิษฐา บารมี ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจ้าปี 2555 วันที่ 15
มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางมนัสวี สุขเจริญ ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจ้าปี 2555 วันที่ 15
มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางสุวรา ศรีปาน ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจ้าปี 2555 วันที่ 15
มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางขนิษฐา จิตรอรุณ ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจ้าปี 2555 วันที่ 15
มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
- หม่อมหลวงจรุงทอง แก้วอ่อน ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจ้าปี 2555
วันที่ 15 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางจุฑาทิพย์ บุญประเสริฐ ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจ้าปี 2555 วันที่
15 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

- นางวิไลวรรณ ติจนทึก ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจ้าปี 2555 วันที่ 15
มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางจิตราพร กาญจนพิบูลย์ ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจ้าปี 2555 วันที่
15 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางสาวสุนิดา พณิชยกุล ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจ้าปี 2555 วันที่
15 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางสาวสรญา เปรียวประสิทธิ์ ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจ้าปี 2555
วันที่ 15 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางศุภรัตน์ ใจสะอาด ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจ้าปี 2555 วันที่ 15
มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางสาวสายนภา รามพงษ์ ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจ้าปี 2555 วันที่
15 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นายอธิพัฒน์ ประกอบผล ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจ้าปี 2555 วันที่
15 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางสาวสุภาวดี ทัดมาลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ พิมพ์ดีดอังกฤษ
ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพืนฐาน ระดับชาติ
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๑๑–๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- นายปวริศ สายพงศ์ และ นางสาวพรหมมพร นุชเจริญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ ออกแบบ Wed page ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวด
ทักษะวิชาพืนฐาน ระดับชาติ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิค
ดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- นายเฉียบวุฒิ สายจันทร์เพ็ญ และนายสิทธิศักดิ์ หงษ์ทอง ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๔ แข่งขันทักษะ Animation ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การประกวดทักษะวิชาพืนฐาน ระดับชาติ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕
- นางสาวภัทรกร ยั่งยืน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ประกวดสุนทรพจน์รัก
การอ่าน ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพืนฐาน
ระดับชาติ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่าง
วันที่ ๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

- นางสาวชุติมน ดาดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกวดดนตรีไทย
เครื่องดนตรีจะเข้ การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพืนฐาน
ระดับชาติ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่าง
วันที่ ๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- นายชุตินธร กล้าสู้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกวดดนตรีไทยเครื่อง
ดนตรี ขลุ่ย การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพืนฐาน
ระดับชาติ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่าง
วันที่ ๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- นางสาวเพ็ญประภา สังขบุตรโชค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เขียนแผน
ธุรกิจ การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพืนฐาน ระดับชาติ
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- นายหนึ่งเดียว เครือมาศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เขียนแผนธุรกิจใน
การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพืนฐาน ระดับชาติ
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- นางสาวสุภาพร พันธ์แก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เขียนแผนธุรกิจ
การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพืนฐาน ระดับชาติ
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- นางสาวชวัลรัตน์ อุณเรศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เขียนแผนธุรกิจ
การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพืนฐาน ระดับชาติ
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- นายกิตติศักดิ์ ศิริศุภมงคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เขียนแผนธุรกิจ
การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพืนฐาน ระดับชาติ
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- นายวายุ ค้าสิงห์ และนายกรกช สุวรรณวงศ์ ได้รับรางวัลที่ ๖ การเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพืนฐาน ระดับชาติ ประจ้าปีการศึกษา
๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖

- นางสาวอาริษา พึ่งต้าบล นางสาวสุภาวดี ทัดมาลา และนางสาวเกศินี
เหลืองปทุม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่
๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- นายปวริศ สายพงษ์ นางสาวพรหมพร นุชเจริญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ระดับเหรียญเงินในการแข่งขันทักษะการออกแบบ Web paeg ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่
๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- นายเฉียบวุฒิ สายจันทร์เพ็ญ นายสิทธิศักดิ์ หงส์ทอง นางสาวอภิฤดี อุดมพืช
นายศรายุทธ กระแสร์ฉาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ในการแข่งขัน
ทักษะ Animation ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจ้าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๖–๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสตาร์
พลาซ่า จังหวัดระยอง
- นางสาวอัฐภิญญา เฉลิมศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญ
เงิน ในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับภาค ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐
ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- นางสาวภัทรกร ยั่งยืน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง
ในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์รักการอ่านภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๖–๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม
สตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- นางสาวชุติมน ดาดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขัน
ประกวดดนตรีไทย ประเภทจะเข้ ภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานคร
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- นางสาวชุติกาญจน์ เกตุจรัส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเหรียญ
ทองแดง ในการแข่งขันประกวดเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดนตรี ขิมระดับภาค
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่
๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง

- นายชุตินธร กล้าสู้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน ในการ
แข่งขันประกวดเครื่องดนตรีประเภทดนตรี ขลุ่ยระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่าง วันที่ ๑๖ – ๒๐
ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- นางสาวเพ็ญประภา สังขบุตรโชค นายหนึ่งเดียว เครือมาศ นางสาวสุภาพร
พันธุ์แก้ว นางสาวชวัลรัตน์ อุณเรศ นายกิตติศักดิ์ ศิริศุภมงคล ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจระดับภาค ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่
๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- นายวายุ ค้าสิงห์ นายกรกช สุวรรณวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญ
เงิน ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ทักษะวิชาประวัติศาสตร์ไทยระดับ
ภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่าง
วันที่ ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- นางสาวอาริษา พึ่งต้าบล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการแข่งขัน
ทักษะวิชา วิชาพิมพ์ดีดไทย ระดับอาชีวศึกษามหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางสาวจิราพร โคตรวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในการแข่งขัน
ทักษะวิชา วิชาพิมพ์ดีดไทย ระดับอาชีวศึกษามหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางสาวสุภาวดี ทัดมาลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชา วิชา
พิมพ์ดีดอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษามหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางสาวพรหมพร นุชเจริญ และนายปวริศ สายพงษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการแข่งขันทักษะวิชา ทักษะการออกแบบเว็บเพจ ระดับอาชีวศึกษามหานคร
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นายเฉียบวุฒิ สายจันทร์เพ็ญ และนายสิทธิศักดิ์ หงษ์ทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการแข่งขันทักษะวิชา ทักษะการออกแบบภาพเคลื่อนไหวระดับอาชีวศึกษา
มหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยพณิชยการ
ธนบุรี

- นางสาวอภิรดี อุดมพืช และนายสรายุทธ กระแสฉาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ในการแข่งขันทักษะวิชา ทักษะการออกแบบภาพเคลื่อนไหวระดับ
อาชีวศึกษามหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นายกัมปนาท ปัญญานาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการแข่งขัน
ทักษะ สุนทรพจน์ภาษาจีนกลางระดับอาชีวศึกษามหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นายวายุ ค้าสิงห์ นายกรกช สวรรณวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน
ทักษะวิชา ประวัติศาสตร์ไทย ระดับอาชีวศึกษามหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นายทัศดนัย เหลือมั่น นางสาวฐิติมา บุญมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ในการแข่งขันทักษะวิชา ประวัติศาสตร์ไทย ระดับอาชีวศึกษามหานคร
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางสาวศันสนีย์ สุวรรณเจตต์ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี
๒๕๕๕ ประเภทที่ ๑ ครูดเี ด่นด้านส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับ
หัวหน้าแผนก / หัวหน้างาน) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีป
ปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางเพ็ญศรี เขมะสุวรรณ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๑ ครูดีเด่นด้านส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับหัวหน้า
แผนก / หัวหน้างาน) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางสุวรา ศรีปาน ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๑ ครูดีเด่นด้านส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับหัวหน้า
แผนก / หัวหน้างาน) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางมนัสวี สุขเจริญ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๑ ครูดีเด่นด้านส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับหัวหน้า
แผนก / หัวหน้างาน) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

- นางกาญจนา ทรัพยอาจิณ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี
๒๕๕๕ ประเภทที่ ๑ ครูดเี ด่นด้านส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับ
หัวหน้าแผนก / หัวหน้างาน) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีป
ปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางวันเพ็ญ ยิมเยือน ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๑ ครูดีเด่นด้านส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับหัวหน้า
แผนก / หัวหน้างาน) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางศิริพร อ่้าครองธรรม ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๑ ครูดีเด่นด้านส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับหัวหน้า
แผนก / หัวหน้างาน) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นายสุรชัช มานพพงศ์ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๑ ครูดีเด่นด้านส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับหัวหน้า
แผนก / หัวหน้างาน) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- ดร. ฐิณีวรรณ วุฒิวิกัยการ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๒ ครูดีเด่นด้านการสอน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางสาววันจันทร์ เกษมวัฒนาโรจน์ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี
๒๕๕๕ ประเภทที่ ๒ ครูดเี ด่นด้านการสอน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางสาวพวงรัตน์ พวงทิพย์ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๒ ครูดีเด่นด้านการสอน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางสลิล ดาวัน ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕ ประเภทที่
๒ ครูดีเด่นด้านการสอน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุม
ประทีปปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางสุนทรี สว่างศรี ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๒ ครูดีเด่นด้านการสอน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

- นางสุภาพร เกิดกิจ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๒ ครูดีเด่นด้านการสอน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางพิมพ์นิภา ล้อสมทรัพย์ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๒ ครูดีเด่นด้านการสอน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางอุษณีย์ ศุขสุทธิ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๓ ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางศุภรัตน์ ใจสะอาด ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๓ ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางสาวทัศนีย์ บุญญะโรดล ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๓ ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางสมหมาย เสถียรธรรมวิทย์ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี
๒๕๕๕ ประเภทที่ ๓ ครูดเี ด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางสุภัทรา สีห์ส้าเริง ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๓ ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางเต็มศิริ จุ้ยศุขะ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๓ ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางสาวดวงใจ ปีปทุม ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๓ ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล
- นางสาวอัมพร จิตอารยะกุล ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี
๒๕๕๕ ประเภทที่ ๔ ครูดเี ด่นด้านการสอน (ลูกจ้างประจ้า/ลูกจ้างชั่วคราวท้า
หน้าที่สอน) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

- นางสาวศรีสมร เศวตจินดา ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๔ ครูดีเด่นด้านการสอน (ลูกจ้างประจ้า/ลูกจ้างชั่วคราวท้าหน้าที่สอน)
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นายทรงศักดิ์ แก้วอ่อน ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๔ ครูดีเด่นด้านการสอน (ลูกจ้างประจ้า/ลูกจ้างชั่วคราวท้าหน้าที่สอน)
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางสาวสุทธิพันธ์ ม่วงฉาย ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๔ ครูดีเด่นด้านการสอน (ลูกจ้างประจ้า/ลูกจ้างชั่วคราวท้าหน้าที่สอน)
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางธาริณี ปิยะสุวรรณกิจ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๕ ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกจ้างประจ้า/ลูกจ้างชั่วคราว
ท้าหน้าที่สอน) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางสาวเมธาวี สุขปาน ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๕ ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกจ้างประจ้า/ลูกจ้างชั่วคราว
ท้าหน้าทีส่ อน) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางสาวสุดใจ สหายฟ้า ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๕ ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกจ้างประจ้า/ลูกจ้างชั่วคราว
ท้าหน้าที่สอน) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางสาวอธิวรี ช้วนรักธรรม ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๕ ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกจ้างประจ้า/ลูกจ้างชั่วคราว
ท้าหน้าที่สอน) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางสาวภัททชฎา ค้าพวง ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๕ ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกจ้างประจ้า/ลูกจ้างชั่วคราว
ท้าหน้าที่สอน) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

- นายมานะ ชื่นเอี่ยม ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๕ ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกจ้างประจ้า/ลูกจ้างชั่วคราว
ท้าหน้าที่สอน) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นายวิรัตน์ ทิมประเสริฐ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๖ (ลูกจ้างประจ้าดีเด่น) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุม
ประทีปปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นายทองอยู่ สุขะวัฒนะ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๖ (ลูกจ้างประจ้าดีเด่น) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุม
ประทีปปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางสาวธนพร กลั่นจิตร ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๗ (ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุม
ประทีปปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางสาวเอมอร เฟื่องชูนุช ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๗ (ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุม
ประทีปปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางฐิติพร พุกบางจาก ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๗ (ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุม
ประทีปปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- นางสาวนิรดี สุวรรณกูล ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕
ประเภทที่ ๗ (ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุม
ประทีปปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
โรงเรียนพณิชยการธนบุรี ได้ถือก้าเนิดขึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2500
ณ วัดบางแวก ต้าบลคูหาสวรรค์ อ้าเภอภาษีเจริญ จัดหวัดธนบุรี สังกัดกองโรงเรียนพาณิชย์และ อุตสาหกรรม
กรมอาชีวศึกษา ท้าการเปิดสอนจริงเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2500
ผู้ที่คิดริเริ่มให้เกิดโรงเรียนขึน ณ สถานที่นีคือ พระมหาระมัด โชติปาโล (มีพร้อม) เจ้าอาวาสวัดบางแวกใน
เวลานันซึ่งเป็นผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษา ท่านคิดที่จะตังโรงเรียนสามัญ และวิสามัญ ในวัดของท่าน
ท่านจึงได้รวบรวมเงินของวัดร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาสร้างอาคารไม้ขึนสองหลัง แบบ ป.2 พิเศษ (ปัจจุบัน-ได้
รือไปหมดแล้ว) โดยท่านตังใจจะให้เป็นโรงเรียนประชาบาลหลังหนึ่งและอีกหลังหนึ่งให้เป็นโรงเรียนมัธยม โดยสิน
ค่าก่อสร้างทังสินประมาณ 900,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2496
แต่ก็ยังไม่สามารถตังเป็นโรงเรียนตามความปรารถนาได้ เพราะด้วยมีเหตุขัดข้องบางประการ ท่าน
เจ้าอาวาสก็ไม่ได้ละความพยายาม
ประกอบกับทางกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นว่าการอาชีวศึกษาก้าลังอยู่ในความนิยมของ
ผู้ปกครองและนักเรียนมากขึน จึงประสงค์ ที่จะขยายโรงเรียนพาณิชยการให้มีจ้านวนเพิ่มขึนอีก
ท่านเจ้าอาวาสทราบดังนัน ท่านจึงได้ขายอาคารไม้ทังสองหลังให้กรมอาชีวศึกษาไปพร้อมกับยกที่ดินให้
เป็นของโรงเรียนอีก 9 ไร่เศษ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทังสิน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้สถาปนาขึนในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2500 ตรงความมุ่งหมายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่จะขยายโรงเรียนพณิชยการขึนในเขตธนบุรี
กรมอาชีวศึกษาได้มีค้าสั่งให้ท่านอาจารย์สัณฑ์ พรนิมิตร ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพณิชยการพระนคร
ในขณะนัน เป็นผู้รักษาการในต้าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพณิชยการธนบุรี
สภาพเดิมของวิทยาลัยสมัยนันเต็มไปด้วยร่องสวนตรงกลางสนามวิทยาลัยฯ เคยเป็นป่าช้าที่มีโกดัง
เก็บศพและเชิงตะกอนเผาศพ ทางโรงเรียนต้องรือถอนและปรับปรุงสถานที่ โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของ
คณะครู – อาจารย์ และนักเรียนที่เข้ามาเรียนรุ่นแรก ๆ มาช่วยกันปรับปรุงจนกลายสภาพเป็นเช่นในปัจจุบัน
พร้อมทังมีอาคารต่างๆ เกิดขึนตามล้าดับ
ต่อมาทางกรมอาชีวศึกษาเล็งเห็นความจ้าเป็น ที่จะต้องเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง
และเห็นว่า โรงเรียนพณิชยการธนบุรีเป็นสถาบันที่มีความพร้อม ประกอบด้วยนักเรียนที่มีระเบียบวินัยเป็นที่
เชื่อถือแก่บุคคลภายนอก และมีอุปกรณ์ ครู – อาจารย์ พร้อมที่จะสอนในระดับ ที่สูงขึนไปได้
ดังนันในปีการศึกษา 2514 กรมอาชีวศึกษาจึงได้มีค้าสั่งให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชันสูง (ปวส.) ขึนและยกฐานะเป็น “วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี”
ในปีการศึกษา 2516 กรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้วิทยาลัย ฯ เปิดสอนขึนอีกหลักสูตรคือประโยคครู
มัธยม (ป.ม.) ต่อจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงอีก 1 ปี ทังนีก็เพื่อสนองความต้องการของประเทศ
ในเรื่องการขาดแคลนครูอาชีวศึกษา

ต่อมาในปีการศึกษา 2520 วิทยาลัยได้รับงบประมาณซือที่ดินเพื่อขยายบริเวณวิทยาลัย อี ก 4 ไร่เศษ
และได้สร้างเขื่อนกันน้าและปรับปรุงพืนที่บริเวณวิทยาลัย
ปัจจุบันวิทยาลัยมีสะพานคอนกรีตข้ามคลองบางแวก ท้าให้ ส ามารถน้า รถยนต์เ ข้าบริเ วณวิท ยาลัย ได้
พร้อมมีอาคารเรียนเพิ่มขึนมาหลายหลัง จากการสนับสนุนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จากการมีคณาจารย์ที่มีความสามารถในการบริหารงานและประสิทธิ์ประสาทวิชา จากการรวมน้าใจของ
ศิษย์เก่า (สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการธนบุรี ) เข้าสนับสนุนส่งเสริมในส่วนที่ขาด ท้าให้วิทยาลัยฯ มีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักของบุคคลทั่วไป เพราะนอกจากจะมีคณาจารย์ที่ดีแล้วยังมีอาคารเรียน อุปกรณ์การศึกษาและสิ่งอ้านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ที่ทันสมัย เท่าเทียมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงแห่งอื่น ๆ

การจัดการศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดการศึกษา 2 ระดับ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมใช้เวลาศึกษา 3 ปี โดยรับ
ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ เทียบเท่า) และสาขาวิชาที่เปิดสอนมีดังนี
1.1 สาขาวิชาการบัญชี
1.2 สาขาวิชาการเลขานุการ
1.3 สาขาวิชาการขาย
1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.5 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1.6 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจใช้เวลาศึกษา 2 ปี โดยรับ
ผู้ส้าเร็จ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สาขาวิชาที่
เปิดสอนมีดังนี
2.1 สาขาวิชาการบัญชี
2.2 สาขาวิชาการตลาด
2.3 สาขาวิชาการเลขานุการ
2.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.5 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

ภารกิจประจาวันของนักเรียน-นักศึกษา
รอบเช้า
07.00 น.
07.30
09.30
10.30
15.30
15.30

น.
น.
น.
น.
น.

นักเรียน-นักศึกษา เข้าแถวหน้าเสาธง
เคารพธงชาติ สวดมนต์ ปฏิญาณตน
เข้าห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ
ปวช. ชันปีที่ 1,2,3 พัก 1 คาบ
ปวส. ชันปีที่ 1,2, พัก 1 คาบ
ปวส. ชันปีที่ 1,2, เลิกเรียน
ปวช. ชันปีที่ 1,2,3 เลิกเรียน

น.
น.
น.
น.
น.

เข้าห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ
ปวช. ชันปีที่ 1,2,3 พัก 1 คาบ
ปวส. ชันปีที่ 1,2, พัก 1 คาบ
ปวส. ชันปีที่ 1,2, เลิกเรียน
ปวช. ชันปีที่ 1,2,3 เลิกเรียน

รอบบ่าย
10.30
14.30
15.00
19.00
19.00
สังกัด :
สีประจาวิทยาลัย :
ปรัชญาวิทยาลัย :
สถานที่ตัง :

เว็บไซต์ :
อีเมล์ :

ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ฟ้า – ขาว
“ความรู้ คู่กับความดี ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ”
20 บางแวก 3 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทร. 0-2467-0571 , 0-2465-1974
โทรสาร. 0-2457-9727
www.panitthon.ac.th
panitthon2012@gmail.com

