
ขอ้มลูทั�วไป



1 

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร ปกีารศึกษา 2564         งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
 
 

 
 

 
 

 

ข้อมูลทั่วไป 

วิสัยทัศน ์
“ มุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ” 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
2. ส่งเสริมให้ผู ้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้  มีทักษะและการประยุกต์ใช้          

ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

3. ปลูกฝังจิตสำนึกของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ด้านความภาคภูมิใจ และรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที ่ของตนเอง  ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 

4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในด้านความร่วมมือ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย และด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

5. พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
“ ทักษะดี  มีน้ำใจ ” 

คุณธรรม อัตลักษณ ์
“ สุภาพ สะอาด มีน้ำใจ ” 

ดอกไม้ประจำวิทยาลยั 
“ ดอกลีลาวดี ” 

สีประจำวิทยาลยั 
“ แดง – ดำ ” 
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ปรัชญา 
“ ทักษะนำ  คุณธรรมเด่น  เน้นคุณภาพ ” 

ทักษะนำ 
เป็นการมุ่งเน้นด้านปฏิบัติให้มีความชำนาญในวิชาชีพท่ีเรียน  

คุณธรรมเด่น 
ในด้านนี้มุ่งให้นักเรียน มีการประพฤติปฏิบัติในทางท่ีดีท่ีควร และประพฤติตาม

หลักจริยธรรมและศีลธรรมอันดีของสังคม โดยเฉพาะคุณธรรมในด้าน ขยัน ซื่อสัตย์  
อดทน ตรงต่อเวลา รักษาระเบียบ วินัย ซึ่งคุณธรรมท้ัง  5  ประการ ต้องมีอยู่ในนิสัย
ของผู้ทำงาน / นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
 

เน้นคุณภาพ 
สำหรับการเน้นคุณภาพ มุ่งให้นักศึกษามีคุณภาพ ท้ัง 3 ประการ ดังนี้ 
1. พุทธิพิสัย คือ นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในสิ่งที่ศึกษาปฏิบัติอย่าง

ชัดเจน แจ่มแจ้ง มีสติปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือ คิดเป็น  
2. ทักษะพิสัย คือ ให้นักศึกษาเคลื่อนไหว หรือทำงานหรือปฏิบัติการด้วย

ความชำนาญ คล่องแคล่วว่องไว ในด้านปฏิบัติการวิชาชีพหรือกล่าวโดยสรุป คือ ทำ
เป็น 

3. จิตพิสัย คือ ให้นักศึกษา มีความรัก ความชื่นชม ความภาคภูมิในวิชาชีพ
หรือเลื ่อมใส ซาบซึ้ง ศรัทธาในงานที ่ทำ รักงาน รู ้งาน เป็นต้น จะนำมาซึ่งการ 
แก้ปัญหาเป็น นั่นเอง 
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วิทยาลัย “โรงเร ียนช่างเย็บเส ื ้อผ้า” เปิดทำการสอนครั ้งแรกในปีพุทธศักราช 2481 โดย 
ใช้สถานที่ของโรงเรียนศิลปหัตถกรรม (หน้าวัดวังตะวันออก) รับนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียน
หลักสูตร 2 ปี สำเร็จแล้วเทียบเท่าประโยคอาชีวศึกษาตอนต้น 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้ 
ปี พ.ศ.2481 

 
 

- วิทยาลัยฯ มีชื่อว่า “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้า” เปิดทำการสอนครั้งแรกโดยใช้สถานที่ของ
โรงเรียนศิลปหัตถกรรม  หน้าวัดวังตะวันออก รับนักเรียนจบชั้นประถมปีที่ 4 เรียน
หลักสูตร 2 ปี สำเร็จแล้วเทียบเท่าประโยคอาชีวศึกษาตอนต้น 

ปี พ.ศ.2482 
 

- ย้ายมาต้ังที่ถนนราชดำเนิน ใกล้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจบุัน โดยใช้
สถานที่ของวัดพระเงิน  ซึ่งเป็นวัดร้าง 

ปี พ.ศ.2491 - เปิดสอนหลักสตูรการช่างสตรแีละเปลีย่นช่ือเปน็ “โรงเรียนการช่างสตรีนครศรีธรรมราช” 
ปี พ.ศ.2516 - ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช” 
ปี พ.ศ.2519 

 
 

- กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา 3 แห่ง ในจังหวัด 
คือ โรงเรียนการช่างนครศรีธรรมราช โรงเรียนอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชและโรงเรียน
ศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มี 3 วิทยาเขต 

ปี พ.ศ.2522 
 
 
 

- กระทรวงศึกษาธิการประกาศแยกวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  ออกเป็นวิทยาลัย
เอกเทศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จึงเหลือ 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขต 1 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  และวิทยาเขต 2 คือ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
นครศรีธรรมราช 

ปี พ.ศ.2523 
 

- กระทรวงศึกษาธิการประกาศแยกวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชออกเป็น
วิทยาลัยเอกเทศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชจึงมีเพียงแห่งเดียว 

ปี พ.ศ.2526 
 
 

-  กรมอาช ีวศ ึกษาได ้ ค ั ด เล ือก ให ้ เป ็นสถานศ ึ กษาด ี เด ่นของกรมอาช ี วศ ึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการและเป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่นของกลุ่มคหกรรม พาณิชย- 
กรรม และศิลปหัตถกรรมภาคใต้ กรมอาชีวศึกษา 

ปี พ.ศ.2544 
 

- สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  เขตการศึกษา 3 ได้คัดเลือกให้เป็น
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 

ปี พ.ศ.2547 
 

- ได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ครั้งที่ 1 ผลการประเมินยืนยันสภาพจริง 

ปี พ.ศ.2549 
 

- ได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ครั้งที่ 2 ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย 4.90 อยู่ในระดับดีมาก 

ปี พ.ศ.2551 
 

- วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชได้รับรางวัลชนะเลิศองค์การวิชาชีพมาตรฐานดีเด่น
ระดับชาติ 

ปี พ.ศ.2552 
 

- กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหเ้ปน็ “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับอาชีวศึกษา 
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

 
 

ประวัติวทิยาลยั 
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(ต่อ) 

 
 
 
 
 

 

- กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหเ้ปน็ “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับอาชีวศึกษา 
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

- กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 
2552” 

- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล  “เหรียญทอง (ดีเด่น) 
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม
นโยบายสถานศึกษา 3D ” 

ปี พ.ศ.2553 
 

 
 

- ได้รับบริจาคที่ดิน จำนวน 43 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวง แผ่นดินสาย
นครศรีธรรมราช-ปากพนัง (4013) ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- ร ่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง สมศ. กับสถานศึกษาเครือข่ายเพื ่อการประเมิน 
สถานศึกษาแบบโดดเด่น 1 ช่วย 9 “ห่วงโซ่คุณภาพทางการศึกษา” 

ปี พ.ศ.2554 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ด้วยคะแนน 96.60 ในระดับดีมาก   
- มีสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงานเป็นจำนวน 28 แห่ง 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 20 

ประจำปีการศึกษา 2553  ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2554 
จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 
1. ได้รับรางวัลหน่วยมาตรฐานดีเด่น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประเภท

สถานศึกษา ขนาดใหญ่ 
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ขิมสายจากการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน  
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ของที่ระลึก ประเภทเครื่องหอม 

ปี พ.ศ.2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากการ
ประกวดประดิษฐ์กระทงลอย ประเภทบุคคลทั่วไป ประเภทสิ่งประดิษฐ์ งานประเพณีลอย
กระทง ณ พุทธมณฑล ปีพุทธศักราช 2555 โดยคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และ
พัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายฆราวาสและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในวันที ่ 28 
พฤศจิกายน 2555 

- ได้ร ับเชิญจากสำนักพระราชวังให้นำนักเรียนไปร่วมถวายงานจัดทำเครื ่องตกแต่ง               
พระจิตกาธานในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชร
รัตน์ราชสุดาฯ สิริโสภาพัณณวดี ณ หออุเทสทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ใน
พระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันที่ 6 - 9 เมษายน 2555 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 2 – 
6 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 3 ประเภท ดังนี้ 
1. รางวัลชนะเลิศหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ Animation 
3. รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิชาคหกรรม พุ่มประดิษฐ์จากผ้าสำหรับตกแต่งสถานที่ 
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ปี พ.ศ.2556 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 
2556 ณ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ประเภท ดังนี้ 
1. รางวัลชนะเลิศ การประกวด Lip sing Dancer ไทยลูกทุ่ง 
2. รางวัลชนะเลิศ วิชาการลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.)  
3. รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์ดอกไม้คลุมไตร  (ทรงหลังประทุน)   

- ได้รับรางวัล Top massive score collect collage ในการแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 โดยความร่วมมือระหว่างชมรมวิชาชีพครู
บัญชี สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และบริษัท 
คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 26  สิงหาคม  2556 

ปี พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- เปิดสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีนชิงถ้วยรางวัล “สะพานภาษาจีน 

ศรีนครคัพ” ครั้งที่ 4 ร่วมมือร่วมใจ มุ่งสู่อนาคต ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2557 
ณ สถาบันขงจื ่อ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ และรองชนะเลิศในทักษะย่อยหลายประเภท 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับชาติ ครั ้งที ่ 23 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่ 3 – 7 มกราคม  
2557 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 ประเภท ดังนี้ 
1. รางวัลชนะเลิศ: การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกอบอาหารว่างไทยหรือยำ 

และอาหารจานหลัก ระดับ ปวช. 
2. รางวัลชนะเลิศ : การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ของที ่ระลึกสำหรับตกแต่งบ้าน  

ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์  
3. รางวัลชนะเลิศ : ทักษะวิชาชีพเขียนแผนธุรกิจ 
4. รางวัลชนะเลิศ : การแข่งขันทักษะ การประกวดร้องเพลงสากล หญิง 
5. รางวัลชนะเลิศ : การประกวดดนตรีไทย เครื่องดนตรีจะเข้ 
6. รางวัลชนะเลิศ : ระดับเหรียญทอง ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 

ปี พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ได้รับรางวัล Honor Awards และรางวัลชนะเลิศ  สิ่งประดิษฐ์ กรอบรูปนกยูงจากผ้าลาย
ไทย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ Mcc Hall เดอะมอลล์ บาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร  โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2  - 6 กุมภาพันธ์  
2558  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำนวน 2 ประเภท  ดังนี้   
1. รางวัลชนะเลิศ  การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยวซออู้ 
2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว 

- ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีนชิงถ้วยรางวัล “สะพานภาษาจีน-
ศรีนครคัพ” ครั้งที่ 5 วันที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ สถาบันขงจื่อ โรงเรียนศรีนคร อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศในทักษะย่อยหลายประเภท 
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ปี พ.ศ.2558 
(ต่อ) 

- วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติบัตร ผลการประเมนิคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพดีมาก จากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกทั้งสามรอบ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.
2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

- วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดปี
การศึกษา 2557  ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.99 ระดับคุณภาพดีมาก 

- วิทยาลัยฯได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ 
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม โดยธนาคารออมสินร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2558 

ปี พ.ศ.2559 
 

- เปิดสอนประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

- ได้รับรางวัล เป็นองค์กรที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัย 100% ในงานสัมมนาการสร้าง
มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม
ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทอาชีวศึกษา โครงการ Chinaworld Fashion 
Design Contest 2015 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ ึกษา กระทรวงศ ึกษาธ ิการ ณ ศ ูนย ์การค้า 
Chinaworld Phahurat 

- ได้ร ับรางวัลชนะเล ิศ โครงการประกวดสร้างสรรค์ส ิ ่งประดิษฐ์จางวัสดุเหล ือใ ช้ 
ระดับประเทศ ปี 2558 ช่ือผลงานโคมไฟเครื่องแขวนจากกระดาษวอลเปเปอร์ ได้รับเงิน
รางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เกียรติบัตร จากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับประชาชนทั่วไป ช่ือ
ผลงาน MACHA RATREE และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื ่อผลงานสวรรค์เมืองใต้ 
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2559 จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์  
2559  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 ประเภท ดังนี้   
1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเครื่องดีด (จะเข้) 
2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ระดับ ปวช. 
3. รางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

- ได้รับรางวัลในงาน "พลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ นครศรีธรรมราช" ระหว่าง ๙ - ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ณ ลาน
คาวบอย (ลานตะเคียน) 
1. รางวัลชนะเลิศ นักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับช้ัน ปวช.1 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับช้ัน ปวช.1 
3. รางวัลชมเชย นักเรียนสาขาวิชาการตลาด ระดับช้ัน ปวช.2 
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ปี พ.ศ.2559 
(ต่อ) 

  

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ (ปวส.) เรื่องศึกษาการเพิ่มผลิตเมล็ดกระถินเพาะ 
ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับ
จังหวัด วันที่ 15 กรกฎาคม 2559  ณ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง เรื่องศึกษาการเพิ่มผลิตเมล็ดกระถินเพาะงอก ในการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 
26 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
จังหวัดกระบี่ 

- การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12 - 16 
ธันวาคม 2559  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้ในท้องถ่ิน ระดับ ปวช. 
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวส. 
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดนอนวัยรุ่นหญิง อายุระหว่าง 

15 – 20 ปี  ระดับ ปวช. 
4. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
5. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะธุรกิจค้าปลีก ประเภทกาแฟโบราณ 
6. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับปวส. 
7. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว 

ระดับ ปวส. 
8. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการแข่งขันพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
9. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ทักษะการประกวดพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ 
10. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน 
11. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดทำงาน อายุ

ระหว่าง 25-35 ปี ระดับ ปวส. 
12. ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
13. ได้รับรางวัลชนะเลิศ สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ โครงการรับออกแบบงานกราฟิก 
14. ได้ร ับรางวัลชนะเลิศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
15. ได้รับรางวัลชนะเลิศ สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ โครงการรับจัดดอกไม้และบริการงานค
หกรรม 

- ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สิ ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9  สิ ่งประดิษฐ์ด้าน
หัตถศิลป์ ในการประกวดสิ ่งประดิษฐ์ของคนรุ ่นใหม่ “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับภาค ภาคใต้ปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 15 - 18 
ธันวาคม  2559  ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 



8 

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร ปกีารศึกษา 2564         งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ปี พ.ศ.2559 
(ต่อ) 

 
 

- ได้รับรางวัลในโครงการ China World Fashion Design Contest 2016 เมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดออกแบบเสื้อผ้า 
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวดออกแบบเสื้อผ้า 

ปี พ.ศ.2560 -  ได้ ร ับรางว ัล ในงานว ันคร ู  ประจำป ี  2560  เม ื ่ อว ันท ี ่  16 มกราคม 2560 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
1. นายสุรพล  โชติธรรมโม   ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น  
2. นางสุธาทิพย์  แสนเดช   ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3. นางทวีรัตน์  อิสรธราดล   ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านการปฏิบัติตนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. นางจตุพร  กิจผลิต         ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านกิจกรรม 
5. น.ส.เพ็ญพิสุทธ์ิ  เพชร์แก้ว      ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านนวัตกรรม 
6. นางวิลาวัลย์  เกตุแก้ว   ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านการสอน 
7. นายนิรุตต์ิ  สระบัว    ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

- ได้รับรางวัลในกิจกรรม การเชิดชูครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจำปี ๒๕๕๙ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๒ ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานภาคี
เครือข่าย เมื ่อวันศุกร์ที ่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๓ โรงแรมทวินโลตัส 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. นายสุรพล  โชติธรรมโม 
2. นายสุรศักดิ์  นาคาลักษณ์ 
3. นายสมพงศ์  วรรณถนอม 

- ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๒6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕9 ในระหว่างวันที่ 6 - 
10 กุมภาพันธ์ 2560  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง ดังนี้ 
1. รางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ประเภทกาแฟโบราณ 
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนเิทศ 

ระดับ ปวช.โครงการรับออกแบบงานกราฟิก 
6. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนเิทศ 

ระดับ ปวส.โครงการรับจัดดอกไม้และบริการงานคหกรรม 
7. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดทำงานสตรอีายุ 

25 - 35  ป ี
- ได้รับคัดเลือกและได้รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำไปจัดแสดง ในงาน

นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ (วช.) 
ในระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 
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ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร ปกีารศึกษา 2564         งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ปี พ.ศ.2560 
(ต่อ) 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
ระดับชาติ ชื่อผลงาน คลุมไตรลูกปัดมโนราห์ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
“ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 ใน
ระหว่างวันที ่ 3 - 7 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นระดับชาติประจำปี 2559 ประเภท
อาชีวศึกษา ระดับ ๙๑.๐๐ คะแนนจาก พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู ้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๔๑ 

- ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็นองค์กร
ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เมื่อวันที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๐ 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดออกแบบเสื้อผ้า โครงการ  China World 
Fashion Design Contest 2017  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าไชน่า
เวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

- ได้รับโล่รางวัลเป็นสถานศึกษานำร่องตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาล ในสถานศึกษา ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ชื ่อรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทหนังสั้น 
ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
ประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 

- ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ซึ ่งผ่านเข้ารอบการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ร ักษ์
สิ ่งแวดล้อมสู ่นวัตกรรม Thailand4.0 (รอบคัดเลือก) ชื ่อผลงานกระเป๋าเป้วัยหวาน 
Trendy Backpack for Sweet Teens จากกรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ร่วมกับสำนัก
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 

- ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ซึ ่งผ่านเข้ารอบการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ร ักษ์
สิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรม Thailand4.0 (รอบคัดเลือก) ช่ือผลงานภูมิศิลป์ถ่ินนคร จากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 

- ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นสถานศึกษาต้นแบบตาม
ภารกิจการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า  และที่อยู่อาศัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา  โครงการลด
ปัญหาการออกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 
2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

- ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นสถานศึกษาต้นแบบ
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้ เร ียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560  ให้ไว้ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ.2560 

- ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถานศึกษาต้นแบบตาม
ภารกิจการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โครงการ
ลดปัญหาการออกลางคันของผู ้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560  ให้ไว้ 
ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
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ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร ปกีารศึกษา 2564         งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ปี พ.ศ.2560 
(ต่อ) 

- ได้รับเกียรติบัตร การเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน สะพานภาษาจีน - ศรีนครคัพ ครั้งที่ 
6 ระดับช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โรงเรียนในภาคใต้ ซึ่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรองชนะเลิศอันดับ 3 จากหลาย
ประเภทการแข่งขัน จากการแข่งขันทักษะภาษาจีน “สะพานภาษาจีน - ศรีนครคัพ” 
ครั้งที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โรงเรียนในภาคใต้ เมื่อ  
วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนศรีนคร อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

ปี พ.ศ.2561 - ได ้ร ับรางว ัลในงานวันครู ประจำป ี พ.ศ .2561 เม ื ่อวันที ่  16 มกราคม 2561 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
1. นายสุรศักดิ์  นาคาลักษณ์   ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น  
2. นางสุนิสา  พละศึก      ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3. นางกันป์หา  เก้าเอี้ยน   ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านการปฏิบัติตนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. นายรพีพัฒน์  พรหมดนตรี   ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านกิจกรรม 
5. นางณัติฐา  เพ็ชรแก้ว            ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านนวัตกรรม 
6. นางเบญจง  วรรณมาศ   ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านการสอน 
7. นายภักดี  เรืองศรี     ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

- ได้รับเกียรติบัตร ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง “ทีมลูกแม่นพมาศโรบอท” 
ในการประกวดและแข่งขันหุ ่นยนต์มือกลแขนกลเพื ่อคนพิการ HAND ARM ROBOT 
เฉล ิมพระเก ียรต ิ  ระด ับชาต ิ ประจำป ีการศ ึกษา 2560 ชิงถ ้วยพระราชทาน  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระหว่าง 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

-  ได้รับรางวัลต่าง ๆ  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๒7 ประจำปีการศึกษา ๒๕60 ระหว่าง 
วันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์  2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration 

Contest) 
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื ่องแต่งกาย

กระโปรง ระดับ ปวช. 
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่

สากล ระดับ ปวส. 
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท

หอยทอดจานร้อน ระดับ ปวช. 
-  นายสุรพล  โชติธรรมโม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ประธาน

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ เป็นผู้มีผลงานดีเด่น
ที ่ประสพผลสำเร็จเป็นที ่ประจักษ์ได้เลื ่อนเป็นวิทยฐานะเชี ่ยวชาญ สายงานบริหาร
สถานศึกษา 
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ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร ปกีารศึกษา 2564         งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ปี พ.ศ.2561 
(ต่อ) 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 YOUNG GENERATION COMPETITION BARTENDING 
Aadamen Hotelier 2018  วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม Home work 
Phuket  จังหวัดภูเก็ต 

- นางณัติฐา  เพ็ชรแก้ว ครู คศ.3 ได้รับโล่เกียรติคุณ “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี
พุทธศักราช 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(กรมอาชีวศึกษา) ครบรอบ 77 ปี ให้ไว้ ณ วันที ่ 19 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

- ได้เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา งานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18 
- 20 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาได้ผลดีต่อเนื่อง จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2 เหรียญทองแดง ระดับชาติ ในการประเมินการจดัสถานที่
เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ห้องปฏิบัติการเสื้อผ้าแฟช่ัน 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค ภาคใต้ ในการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี
เฉพาะทางอาชีวศึกษา ห้องปฏิบัติการเสื้อผ้าแฟช่ัน 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 เงินรางวัล 10,000 บาทการประกวดวิจิตรการเครื่องนมัสการทองน้อย ช่ือ
ผลงาน “ทองน้อยนพคุณ” โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริม สยามสู ่ความยั่งยืน  
กิจกรรม “สืบสานศาสตร์ศิลป์ การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ 
ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

- ได้รับรางวัลชมเชย  และเงินรางวัล 5,000 บาท จากการประกวดวิจิตรการ “การร้อยพาน
ดอกไม้ทรงโถน้ำมนต์” โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน  กิจกรรม 
“สืบสานศาสตร์ศิลป์ การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 9” 
ระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยา
เขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2561           
ระดับภาค ภาคใต้ เมื่อวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัด
พัทลุง 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันกรีฑา ชนิดกีฬาว่ิง 4x100 (หญิง) ในการแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 “สุริย
เทพเกมส์” ระหว่างวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่ 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทการแข่งขันกรีฑา ชนิดกีฬาเขย่งก้าวกระโดด 
(หญิง) ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 
ประจำปี 2561 “สุริยเทพเกมส์” ระหว่างวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัด
กระบี่ 
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ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร ปกีารศึกษา 2564         งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ปี พ.ศ.2561 
(ต่อ) 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชาย ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 “สุรยิเทพ
เกมส์” ระหว่างวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่ 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬาบาสเกตบอลหญิง ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 “สุรยิเทพ
เกมส์” ระหว่างวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2561  ณ จังหวัดกระบี่ 

- ได้รับรางวัลชมเชยและรางวัลยอดนิยม จากการประกวดการออกแบบผ้าขาวม้า หัวข้อ 
“นวอัตลักษณ์” ในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย จากคณะทำงานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื ่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561             
ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทการแข่งขันกรีฑา ชนิดกีฬาว่ิง 4x100 (หญิง) 
ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 
“บัวหลวงเกมส์” ระหว่างวันที่ 3 - 9 กันยายน 2561 ณ จังหวัดปทุมธานี 

- ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ้ครั้งที่ ๒9 ประจำปีการศึกษา ๒๕61 ในระหว่าง
วันที่ 10 - 14 ธันวาคม 2561  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล ดังนี้ 
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจ สู่มาตรฐานสากล 
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเคร ื ่องแต่งกาย 

ระดับช้ัน ปวช. 
4. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย

สู่สากล ระดับช้ัน ปวส. 
5. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว 
6. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
7. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยว (ซอด้วง) 
8. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะธุรกิจค้าปลีก ประเภท OTOP 
9. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบญัชี 

ระดับ ปวส 
10. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอรผ์ลติ

หนังสือราชการภายนอก 
11. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะ

เป็นภาษาอังกฤษ 
12. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภท

เดี่ยว ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง) 
13. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
14. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย 
15. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย 
16. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงสากล ชาย 



13 

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร ปกีารศึกษา 2564         งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ปี พ.ศ.2562 
 

- นายสุรศักดิ์  นาคาลักษณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้รับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด  
ในงานวันครู ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

- ได้รับรางวัลวิจัยติดดาว 5 ดาว ผลงานเรื ่อง “การพัฒนาลวดลายฝาชีสานมือสู ่การ
ออกแบบเครื ่องแต่งกายร่วมสมัย” ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงาน
สิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที ่มีคุณภาพ ในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สาย
อาชีวศึกษา ประจำปี 2562 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2562  ณ โรงแรม
หัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 

- ได ้ร ับรางว ัลในงานวันครู ประจำป ี พ.ศ .2562 เม ื ่อวันที ่  16 มกราคม 2562 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
1. นายพิมนศิลป์  ทัพนันตกุล   ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น  
2. นายสมพงศ์  วรรณถนอม     ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3. นางเยาวมาลย์  เงินทอง   ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านการปฏิบัติตนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. นายนิรุตติ์  สระบัว            ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านกิจกรรม 
5. นายภูสิทธ์ิ  ใจด ี                ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านนวัตกรรม 
6. นางนรินทร์  นวลเจริญ   ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านการสอน 
7. นางพัชรี  ฤทธ์ิแสวง     ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 5 ระดับ ปวช. 
ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       
กรุงเทพมหานคร 

- ได้รับเกียรติบัตร ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ “ขับเคลื ่อนสังคมพหุวัฒนธรรมด้วย
คุณธรรมความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ศาลา
ประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคใต้ 14 จังหวัด 

- ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๒8 ประจำปีการศึกษา ๒๕61 ในระหว่างวันที่ 2 - 
6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย

สู่สากล ระดับ ปวส. 
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้า 

OTOP 
5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะโปรแกรม

สำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
6. ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว  ขิมสาย 

(ขิม 7 หย่อง) 
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ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร ปกีารศึกษา 2564         งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ปี พ.ศ.2562 
(ต่อ) 

- ได้รับรางวัลการในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที ่ 11  - 14 
มกราคม 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล ดังนี้ 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ Sweet Potato instant Powder Soup ประเภทที่ 10 การ
ประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ภาคภาษาอังกฤษ 

2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาลวดลายฝาชีสานมือสู่
การออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 

3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Corn broth from com cob  ประเภทที่ 10 การ
ประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ภาคภาษาอังกฤษ 

ปี พ.ศ. 2563     - วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้
ตกแต่งสถานที่ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยฯ  ณ อาคารไทยบุรี  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อำเภอท่าศาลา   จงัหวัดนครศรีธรรมราช ทุกปีการศึกษาต่อเนือ่ง
จนถึงปจัจบุัน 

ปี พ.ศ. 2563     - ได้รับความไว้วางใจจากจงัหวัดนครศรธีรรมราชให้ตกแต่งสถานที่ เพื่อเตรียมและถวายพระ
กระยาหารในงานรับเสดจ็พระบรมวงศานุวงศ์ต่อเนือ่งจนถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. 2563     - ได้รับเกียรติให้ออกแบบและตัดเยบ็ชุดผ้าไหมโดยแผนกวิชาผ้าและเครือ่งแต่งกายได้
ออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหม ชุดประจำชาติ สปป.ลาว โดยท่านแสง สุชะทิวง 
เอกอัครราชทูตพร้อมภริยา ใหเ้กียรติเดินแฟช่ันด้วยตนเอง ในงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่
เส้นทางโลกปทีี่ 10 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรงุเทพมหานคร 

ปี พ.ศ. 256๔     - วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนกัเรียนและคณะครูแผนกวิชา
เทคโนโลยีแฟช่ันและเครื่องแตง่กาย ได้รับรางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 3 กับผลงานการ
ประกวดออกแบบและตัดเย็บชุดแฟช่ัน ในโครงการ ผ้าไหมไทยสู่เส้นโลก ครั้งที่ 11 ณ กรม
หม่อนไหม กรงุเทพมหานคร ภายใต้งาน The 3rd Next Big Silk Designer Contest 
2021ปี พ.ศ. 2563      

                       - คุณครูกชมน เอียดแก้ว ข้าราชการครู แผนกวิชาการจัดการ สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน ที่ได้รบัการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2564 
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาให้แก่ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลงัใจแก่ครูผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาทีม่ีความมุ่งมั่น 
ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ การจัดการอาชีวศึกษาและสงัคม 

                      - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดบัเหรียญเงิน คือ ซอสผัดจากน้ำมะพร้าวสำเรจ็รปูเสริม 
Gaba 

                      - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดบัเหรียญเงิน คือ โคมไฟจกัสานงานกระจูด 
                      - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดบัเหรียญเงิน คือ MU TE’ LU 
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                    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน คือ นาฬิกามยุราภิรย์ 
                    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง คือ ระบบตรวจจบัความง่วงผ่านดวงตาและส่ง

สัญญาณเตือน ระหว่างขับขี่รถยนต์โดยใช้ Raspberry Pi 
                    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง คือ บลัชออนจากเปลือกแก้วมังกร  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้ปรับปรุงพัฒนาและรักษาสถานภาพสถานศึกษาดีเด่นไว้ได้เป็น
อย่างดีและได้จัดการเรียนการสอนโดยยึดถือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและแนวการจัดการเรียนการ
สอนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจขอ งประชาชน
ตลอดมา 
 

 
 
 

 
 
 

ขนาดทีต่ั้งวิทยาลยั 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ต้ังอยู่เลขท่ี 1076 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง 
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ (075) 356156  โทรสาร (075) 
341070 Home page: http://www.nvc.ac.th E- mail : nakhonsi@nvc.ac.th สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขณะนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช มีพื้นท่ี 3 แห่ง ได้แก่ 

1. พื้นที่ซึ่งจัดการเรียนการสอนอยาในขณะนี้ ตั้งอยู่เลขที่ 1076 ถนนราชดำเนิน 
ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 มีพื้นท่ี 5 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา 
ประกอบด้วยอาคาร จำนวน 6 หลัง ได้แก่ อาคาร 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง , อาคาร 4 ชั้น 
จำนวน 2 หลัง, อาคาร 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง และอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง 

2. พื้นท่ีซึ่งก่อสร้างเป็นบ้านพักครู ต้ังอยู่ ณ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีพื้นท่ี 15 ไร่เศษ ประกอบด้วยบ้านพักครู จำนวน 28 หลัง 

3. พื้นที ่ซึ ่งเตรียมขยายเป็นวิทยาเขต เขต 2 ตั ้งอยู ่ที ่ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย
นครศรีธรรมราช - ปากพนัง (4013) หมู ่ ท่ี  5 ตำบลท่าไร ่ อำเภอเม ือง จ ังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยได้รับการบริจาคจาก นางวันธนี  ชาญสวัสด์ิ จำนวน 38 ไร่ 1 งาน 39 
ตารางวา และสมาคมผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จัดซื ้อเพื ่อบริจาค
เพิ่มเติมอีก 5 ไร่ รวมเป็น 43 ไร่ 1 งาน ขณะนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชได้รับ
งบประมาณเป็นค่าดินถม จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อทำถนนทางเข้า 
ความยาว 410 เมตร และถมพื้นท่ีขนาด 4,900 ตารางเมตร เพื่อเตรียมก่อสร้างอาคาร ซึ่ง
งบประมาณเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจะพิจารณาจัดสรรให้ในปีงบประมาณถัดไป 
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นายสายันต์ แสงสุริยันต ์
ผู้อำนวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

นายสำราญ วังบุญคง 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

นายพเนตร ทองขวัญ 
           รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

 

นางสุกญัญา พลวิก 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

นางบัณฑิตา ทวีเมือง 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
 

ผู้บริหารวิทยาลยั 
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ประวัติผู้อำนวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 
 

 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
 
ประวัติส่วนตัว 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 
 

 
นายสายันต์ แสงสุริยันต ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 
เกิดวันที่ 22  พฤษภาคม  2515 
105  หมู่บ้านเมืองทอง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 

การรับราชการ 
ปีพุทธศักราช ตำแหน่ง 

2554 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 
2554 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
2557 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบรุ ี
2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 
2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 

2563-ปัจจบุัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

การศึกษา 
ลำดับ สถานศึกษา ปีพุทธศักราช วุฒิการศึกษา 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2552 ป.บัณฑิต 
2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปัตตานี 2548 ศษ.ม.(เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา) 
3 วิทยาลัยช่างกลปทมุวัน 2539 ปทส.(ครเูทคนิคไฟฟ้าสือ่สาร) 
4 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุร ี 2537 ปวส.(อเิล็กทรอนิกส์) 
5 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 2534 ปวช.(อิเล็กทรอนิกส์) 
6 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 2531 ม.3 
7 โรงเรียนบ้านอ้ายเลา 2528 ป.6 
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ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร ปกีารศึกษา 2564         งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ประวัตริองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 
ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
 
ประวัติส่วนตัว 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 
 

 
นายพเนตร  ทองขวัญ 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบรหิารทรพัยากร 
 
เกิดวันที่   28  พฤษภาคม  2514 
139 หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

การรับราชการ 
ปีพุทธศักราช ตำแหน่ง 

2558 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
2559 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพรหมครี ี
2562 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 

2563-ปจัจบุัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
  
  

 

การศึกษา 
ลำดับ สถานศึกษา ปีพุทธศักราช วุฒิการศึกษา 

1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2557 ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 
2 สถาบันเทคโนโลยปีทมุวัน 2546 คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
3 วิทยาลัยช่างกลปทมุวัน 2537 ปทส.(ครเูทคนิคไฟฟ้ากำลัง) 
4 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 2535 ปวส. (ไฟฟ้ากำลัง) 
5 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 2533 ปวช.(ไฟฟ้ากำลงั) 
6 โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ 2529 ม.6 
7 โรงเรียนบ้านสำนักใหม ่ 2527 ป.6 
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ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร ปกีารศึกษา 2564         งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ประวัตริองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
 
ประวัติส่วนตัว 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 
 

 
นายสำราญ วังบุญคง 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา   
 
เกิดวันที่  18  พฤศจิกายน 2515   
414/3 หมู่ที่ 12  ตำบลร่อนพิบลูย์   
อำเภอร่อนพบิลูย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

การรับราชการ 
ปีพุทธศักราช ตำแหน่ง 

2556 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร 
2558 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 

2563-ปจัจบุัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
  
  
  

 

การศึกษา 
ลำดับ สถานศึกษา ปีพุทธศักราช วุฒิการศึกษา 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2554 ป.บัณฑิต 
2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2546 คอ.ม.(เครื่องกล) 
3 วิทยาลัยช่างกลปทมุวัน 2538 ปทส.(เทคนิคยานยนต์) 
4 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 2536 ปวส.(เทคนิคยานยนต์) 
5 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 2534 ปวช.(ช่างยนต์) 
6 โรงเรียนสามตำบล 2531 ม.3 
7 โรงเรียนวัดวังฆ้อง 2528 ป.6 
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ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร ปกีารศึกษา 2564         งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ประวัตริองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 

 
ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
 
ประวัติส่วนตัว 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 
 

นางสุกญัญา  พลวิก 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 
เกิดวันที่    11  พฤษภาคม  2518 
39/3  หมู่ 7  ตำบลท่าดี  อำเภอลานสกา   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

การรับราชการ 
ปีพุทธศักราช ตำแหน่ง 

2556 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 
2558 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 

2563-ปจัจบุัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
  
  
  

 

การศึกษา 
ลำดับ สถานศึกษา ปีพุทธศักราช วุฒิการศึกษา 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศศรีธรรมราช 2556 คม.(การบรหิารนวัตกรรมเพือ่การพัฒนา) 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศศรีธรรมราช 2554 ป.บัณฑิต 
3 สถาบันราชภัฏเทพสตร ี 2544 คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
4 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 2539 ปวท.(เทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม) 
5 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 2537 ม.6 
6 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 2534 ม.3 
7 โรงเรียนบ้านบางปร ุ 2531 ป.6 
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ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร ปกีารศึกษา 2564         งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ประวัตริองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

 
ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
 
ประวัติส่วนตัว 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 
 

นางบัณฑิตา  ทวีเมือง 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
เกิดวันที่  15 ตุลาคม  2511 
67/3 หมู่ที่  4  ตำบลดอนตะโก  อำเภอท่าศาลา   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

การรับราชการ 
ปีพุทธศักราช ตำแหน่ง 

2557 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
2561 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 

2563-ปจัจบุัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
  
  
  

 

การศึกษา 
ลำดับ สถานศึกษา ปีพุทธศักราช วุฒิการศึกษา 

1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2557 บธ.ม.(การบญัชี) 
2 มหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุร ี 2555 ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 
3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 บธ.บ.(การบัญชี) 
4 วิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา 2538 ศศ.บ.(การบัญชี) 
5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 2531 ปวท.(การบญัชี) 
6 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 2529 ม.6 
7 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 2526 ม.3 
8 โรงเรียนบ้านนาเส 2523 ป.6 
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ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร ปกีารศึกษา 2564         งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
 

 
 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
    ผู้อำนวยการวิทยาลัย     

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
    นายสายนัต์ แสงสุรยิันต์     

                                                
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื    ฝ่ายวิชาการ   ฝ่ายพัฒนากิจการ นร. นศ. 
 นายพเนตร ทองขวัญ 

 
  นางบัณฑิตา ทวีเมือง    นางสุกัญญา  พลวิก   นายสำราญ วังบุญคง 

                        
 งานบริหารงานท่ัวไป   งานวางแผนและงบประมาณ    แผนกวิชาการบัญชี   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 นางสาวภานิชา ตรึกตรอง   นางวณี  ฤทธิผล    นางสาวอรอุมา ส่งบำเพญ็   นายรพีพัฒน์  พรหมดนตร ี
                        
 งานบุคลากร   งานความร่วมมือ    แผนกวิชาการตลาด   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

 นางสุนิสา พละศึก   นางนุชนาถ  หนุมาศ    นางเบญจง  วรรณมาศ   นางสาววัชรี ฮัน่วิวัฒน ์
                         

 งานการเงิน   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ    แผนกวิชาการเลขานุการ   งานครูท่ีปรึกษา 
 นางกรรณิกา  แซ่ต่ัน   นายทัศน์พงศ์  พงศส์มคัร    นางวราพร บรรจงเสน้ 

 
  นางมาลัย  ชูขนัธ ์

                         งานบัญชี   งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ์    แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ดิจิทัล 

  งานปกครอง 
 นางรุง่ฤด ีไพโรจน ์  

 
  นางสาวรัชนีวรรณ ศรีทองเพิง    นายปณิต นพประดิษฐ์   นายสมโชค ทิพย์มณ ี

                         งานพัสดุ   งานประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา    แผนกวิชาการจัดการทั่วไป   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

 นายปิยวิทย์  หนมุาศ   นางวรณนั  พงษ์จีน    นางสาวปานทิพย์  จันทร์เรืองฤทธิ์   นางพัชรยี์  ทองขวัญ 
                         งานอาคารและสถานท่ี   งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา    แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ   งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

 นายธนิกกุล ไตรเมศ   นางสุชาดา นิลสาขา 
 

   นางสาวฉันทนา หมวกพลาย
พลาย 

  นางสาวสารภี อุปลา 
                         

 งานทะเบียน   งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ    แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย       
 นางสาวนฤมล ตรีตรง  นายคมกริช  พลเดช    นางอารี  มีบุญมาก       
                     
 งานประชาสัมพันธ ์   แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ       
 นายทวีศักด์ิ  หนูทิม   นางสาวสยุมพร แซ่แต้       

                 
           แผนกวิชาคหกรรมศาสตร ์       
           นางสาวภรพณา สุขใส 

 
      

                        
           แผนกวิชาการโรงแรม       
           นางจตุพร กิจผลิต 

 
      

                        
              แผนกวิชาการจัดการธุรกจิการทอ่งเที่ยว       
              นางสาวพรศรี สขุสบาย 

 
      

                                      แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ       
              นายสุขุม  แป้นศร ี       
                                      แผนกวิชาสามัญ       
              นางสาวสรัญญา นนทโชติ 

 
      

                                      แผนกวิชาสัมพันธ ์       
              นางสกาวเดือน บริพันธ ์

 
      

                        
              งานพัฒนาหลักสตูรการเรียน การสอน       
              นางนรนิทร์  นวลเจริญ       
                        
              งานวัดผลและประเมินผล       
              นางทวีรัตน์  อิสรธราดล       
                        
              งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี       
              นางสาวจตุพร  ตรีตรง       
                        
              งานวิทยบริการและห้องสมุด       
              นางสาวสโรชา  คชรัตน ์

 
      

                        
              งานสื่อการเรียน การสอน       
              นายอุทิศ ลลีะวัฒน ์

 
      

 
  

โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย 
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ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร ปกีารศึกษา 2564         งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
 
 

  รองผู้อำนวยการ   
  นายพเนตร ทองขวัญ   
      

งานบริหารงานท่ัวไป   งานบุคลากร 
นางสาวภานิชา ตรึกตรอง   นางสุนสิา พละศึก 

      
งานการเงิน   งานบัญช ี

นางกรรณิกา  แซ่ตั่น   นางรุ่งฤดี ไพโรจน์   
      

งานพัสด ุ   งานอาคารสถานท่ี 
นายปิยวิทย์  หนุมาศ   นายธนิกกุล ไตรเมศ 
      

งานทะเบียน   งานประชาสัมพันธ ์
นางสาวนฤมล ตรีตรง   นายทวีศักดิ์  หนูทิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร ปกีารศึกษา 2564         งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
 
 

  รองผู้อำนวยการ   
  นางบัณฑิตา ทวีเมือง   
      

งานวางแผนและงบประมาณ   งานความร่วมมือ 
นางวณี  ฤทธิผล   นางนุชนาถ  หนุมาศ 

      
งานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ   งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
นายทัศน์พงศ์  พงศ์สมัคร   นางสาวรัชนีวรรณ ศรีทองเพิง 

      
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศกึษา 

นางวรณัน  พงษ์จีน   นางสุชาดา นิลสาขา 
      

หน่วยควบคุมภายใน   งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกจิ 

นางสาวสุกาญจน์ดา ยี่สุ่นแซม  นายคมกริช  พลเดช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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  รองผู้อำนวยการ   
  นางสุกัญญา พลวิก   
      
แผนกวิชาการบัญชี   แผนกวิชาการตลาด 

นางสาวอรอุมา ส่งบำเพ็ญ   นางเบญจง  วรรณมาศ 
      

แผนกวิชาการเลขานุการ   แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
นางวราพร บรรจงเส้น   นายปณิต นพประดิษฐ์ 
      

แผนกวิชาการจัดการท่ัวไป   แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 
นางสาวปานทิพย์  จันทร์เรืองฤทธ์ิ   นางสาวฉันทนา หมวกพลาย 

      
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย   แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

นางอารี  มีบุญมาก   นางสาวสยุมพร แซ่แต้ 
    

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์   แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ 
นางสาวภรพณา สุขใส   นางจตุพร  กิจผลิต 

    
แผนกวชิาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวพรศรี สุขสบาย   นายสุขุม แป้นศรี 
    

แผนกวิชาสามัญ   แผนกวิชาสัมพันธ์ 
นางสาวสรัญญา  นนทโชติ   นางสกาวเดือน บริพันธ์ 

    
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน   งานวัดผลและประเมินผล 

นางนรินทร์  นวลเจริญ   นางทวีรัตน์  อิสรธราดล 
    

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางสาวจตุพร  ตรีตรง   นางสาวสโรชา  คชรัตน์ 

  
 

 
งานสื่อการเรียน การสอน  

นายอุทิศ ลีละวัฒน์  
 
 

 

 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
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  รองผู้อำนวยการ   
  นายสำราญ วังบุญคง   
      

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
นายรพีพัฒน์  พรหมดนตร ี   นางสาววัชรี ฮั่นวิวัฒน์ 

      
งานครูท่ีปรึกษา   งานปกครอง 
นางมาลัย  ชูขันธ์   นายสมโชค ทิพย์มณี 
      

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นางพัชรีย์  ทองขวัญ   นางสาวสารภี อุปลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
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1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญช ี

นางสาวอรอุมา ส่งบ าเพ็ญ 

งานสวนพ กษศาสตร์โรงเรียน 

นายณรงค์ชัย แซ่เตี้ย 

งานอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

นางสาวจิราพร โพธ์ิทิพย ์

งานควบคุมภายใน 

นางสาวสุกาญจน์ดา ยี่สุ่นแซม 
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(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564) 

ระยะเวลา ชื่อ – สกุล 
พ.ศ. 2481 – พ.ศ. 2484 นายวุฒิ อนุตระกลู 
พ.ศ. 2484 – พ.ศ. 2520 นางอำพน สวัสดิสาร 
พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2522 นายสมพร สุทธิสงัข์ 
พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2534 นางสาวอัชฌา มัลลิกะมาส 
พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2535 นางสมจิตต์ สุทธางกรู 
พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2540 นางกันยา อเนกชัย 
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2545 นายวิเชียร อ่อนประเสริฐ 
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547 นางรอยพมิพ์ใจ เพชรกลุ 
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549 นางพรพัช กะระณา 
พ.ศ.2550 – พ.ศ. 2553 นางสาวทัศนา ณ สงขลา 
พ.ศ.2553 – พ.ศ. 2557 ว่าที่ ร.ต. กิตติ บรรณโศภิษฐ์ 
พ.ศ.2557 – พ.ศ.2561 นายสุรพล โชติธรรมโม 
พ.ศ.2561 - พ.ศ 2563 นายสมบรูณ์ ชดช้อย 
พ.ศ.2563 -  ปัจจุบัน นายสายันต์ แสงสรุิยันต ์

รายนามผู้บริหารของวิทยาลัย 


