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ค ำน ำ 
 
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  

 ในปีการศึกษา 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจ านวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
อาชีวศึกษา  และมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งจ าเป็นต้องมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา     
ในเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ที่สามารถวัดและประเมินผลได้
ทั้งในเชิงประจักษ์และคุณภาพ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตร   
และการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม และ           
ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

 โอกาสนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 
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   ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
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งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

บทที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา 

 
1.1  ประวัติความเป็นมา  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  มีประวัติโดยสังเขป  ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2481    
วิทยาลัยฯ มีชื่อว่า “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้า” เปิดท าการสอนครั้งแรก โดยใช้สถานที่ 
ของโรงเรียนศิลปหัตถกรรม  หน้าวัดวังตะวันออก รับนักเรียนจบชั้นประถมปีที่ 4  เรียนหลักสูตร 2 ปี 
ส าเร็จแล้วเทียบเท่าประโยคอาชีวศึกษาตอนต้น  

ปี พ.ศ. 2482  
ย้ายมาตั้งที่ถนนราชด าเนิน ใกล้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน โดยใช้สถานที่ของวัด
พระเงิน  ซึ่งเป็นวัดร้าง 

ปี พ.ศ. 2491  
เปิดสอนหลักสูตรการช่างสตรีและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรนีครศรีธรรมราช”  

ปี พ.ศ. 2516  
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช” 

ปี พ.ศ. 2519  
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา 3 แห่ง ในจังหวัด คือ โรงเรียนการ 
ช่างนครศรีธรรมราช  โรงเรียนอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชและโรงเรียนศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เป็น 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มี 3 วิทยาเขต 

ปี พ.ศ. 2522  
กระทรวงศึกษาธิการประกาศแยกวิทยาลยัเทคนิคนครศรธีรรมราช  ออกเป็นวิทยาลยัเอกเทศ  วิทยาลัย 
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จึงเหลือ 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขต 1  วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
นครศรีธรรมราช  และวิทยาเขต 2 คือ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช  

ปี พ.ศ. 2523  
กระทรวงศกึษาธิการประกาศแยกวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชออกเป็นวิทยาลัยเอกเทศ   
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชจึงมีเพียงแห่งเดียว 

ปี พ.ศ. 2526  
กรมอาชีวศึกษาได้คัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการและเป็น 
สถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่นของกลุ่มคหกรรม  พาณิชยกรรม และศิลปหัตถกรรมภาคใต้ กรมอาชีวศึกษา 

ปี พ.ศ. 2544  
ส านักพัฒนาการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  เขตการศึกษา 3 ได้คัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารางวัล 
พระราชทาน ระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
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๒ 

ปี พ.ศ. 2547  
ได้รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1  
ผลการประเมินยืนยันสภาพจริง 

ปี พ.ศ. 2549  
ได้รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2  
ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย 4.90 อยู่ในระดับดีมาก 

ปี พ.ศ. 2551  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชได้รับรางวัลชนะเลิศองค์การวิชาชีพมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ 

ปี พ.ศ. 2552   
-  กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็น “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับอาชีวศึกษา                         
   ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
-  กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน                
   และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง“สถานศึกษาพอเพียง 2552 
-  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล“เหรียญทอง (ดีเด่น)  สถานศึกษา  
   แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3 D ” 

ปี พ.ศ. 2553     
-  ได้รับบริจาคที่ดิน จ านวน 43 ไร่ 1 งาน  39  ตารางวา  ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวง แผ่นดินสาย  
   นครศรีธรรมราช-ปากพนัง (4013) ต าบลท่าไร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
-  ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง สมศ. กับสถานศึกษาเครือข่ายเพ่ือการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น  
   1 ชว่ย 9  “ห่วงโซ่คุณภาพทางการศึกษา”                     
-  ได้รับโล่จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  หรือ สมศ.      
   ในโอกาสเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การประชุมวิชาการครบรอบ 10 ปี สมศ.”  ณ ศูนย์การประชุม 
   แห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร 
-  มีสถานศึกษาต่าง ๆ มาศึกษาดูงานจ านวน  10  แห่ง  

ปี พ.ศ. 2554  
-  ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ด้วยคะแนน  96.60 ในระดับดีมาก   
-  มีสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ  มาศึกษาดูงานเป็นจ านวน  34  แห่ง 
-  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 20     
   ประจ าปีการศึกษา 2553  ณ จังหวดัเชยีงราย ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2554  ดังนี้  

1) ได้รับรางวัลหน่วยมาตรฐานดีเด่น  องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประเภท    
     สถานศึกษา ขนาดใหญ่ 
2) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ขิมสายจากการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน  
3) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ของที่ระลึก ประเภทเครื่องหอม 
4) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดร้องเพลง การร้องเพลงสากลหญิง  
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-  ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพแนวใหม่    
   ให้มีความทันสมัยในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ “การฝึกอบรมอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับงานเลี้ยง”   
   จากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 
-  ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพแนวใหม่     
   ให้มีความทันสมัย ในสาขาคหกรรมศาสตร์ “การฝึกอบรมดอกไม้เชิงบูรณาการ” จากเลขาธิการ 
   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 

ปี พ.ศ. 2555   
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ  รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากการประกวดประดิษฐ์  
   กระทงลอย ประเภท บุคคลทั่วไป ประเภทสิ่งประดิษฐ์ งานประเพณีลอยกระทง ณ พุทธมณฑล            
   ปีพุทธศักราช 2555 โดยคณะกรรมการอ านวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายฆราวาสและ    
   ส านักงาพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 
-  ได้รับเชิญจากส านักพระราชวังให้น านักเรียนไปร่วมถวายงานจัดท าเครื่องตกแต่งพระจิตกาธาน           
   ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาฯ สริิโสภาพัณณวดี     
   ณ หออุเทสทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ในพระบรมมหาราชวัง  ระหว่างวันที่  6-9  เมษายน  
   2555 
-  ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ   
   ครั้งที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2554 จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์  
   2555  ดังนี้   
 1) รางวัลชนะเลิศหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น  เหรียญทอง  ระดับชาติ  อันดับ 1   
              ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่  
 2) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ  
              Animation  
 3) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทวิชาคหกรรม  พุ่มประดิษฐ์จากผ้าส าหรับ 
              ตกแต่งสถานที่ 
 4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทเสื้อผ้าเด็ก 3-5 ขวบ (ปวช.)  
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดโครงงานคหกรรมศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ในงานสัมมนา  
   วิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ  ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่  23 – 24  สิงหาคม  2555  ณ โรงแรม   
   มารวยกาเด้นท์ กรุงเทพ จัดโดยสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
-  มีสถานศึกษาต่าง ๆ มาศึกษาดูงานจ านวน  9  แห่ง 

ปี พ.ศ.2556  
-  ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ   
   ครั้งที่ ๒๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ 11-๑๕ กุมภาพันธ์ 255๖  ณ วทิยาลัยเทคนิค    
   ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1) รางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง การประกวด Lip sing Dancer  ไทยลูกทุ่ง   
๒) รางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภททักษะวิชาการลงบัญชีด้วย 
    คอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.)  
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๓) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ประเภททักษะการประดิษฐ์ 
    ดอกไม้คลุมไตร (ทรงหลังประทุน)   
4) รางวลัรองชนะเลิศอันดับ ๒  ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพการตัดเย็บเสื้อเชิ้ตสตรี 
    เข้ารูปแขนสั้น   
5) รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประเภททักษะการเล่านิทานพ้ืนบ้าน  
6) รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประเภททักษะรักการอ่าน (ภาษาไทย)   
๗) รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน การแข่งขันการจัดดอกไม้แนวคิด 
    สร้างสรรค์ ระดับ ปวส.   
8) รางวัลชมเชย การร้องเพลงสากลหญิง   
9) รางวัลชมเชย การร้องเพลงสากลชาย   

-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป     
   ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2555   
   ระหว่างวันที่ 29  มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอ้ง MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์   
   บางกะปิ กรุงเทพมหานคร   

ปี พ.ศ.2557    
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
   ระดับชาติ ครั้งที่ 23  ประจ าปีการศึกษา 2556  จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             
   ในวันที่ 3 – 7 มกราคม 2557  ณ วิทยาลัยเทคนิค  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้   
 1) รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกอบอาหารว่างไทยหรือย า                    
               และอาหารจานหลัก ระดับ ปวช. 
 2) รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ของที่ระลึกส าหรับตกแต่งบ้านประเภทวิชา   
               คหกรรมศาสตร์  
 3) รางวัลชนะเลิศ  ทักษะวิชาชีพเขียนแผนธุรกิจ 
 4) รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ การประกวดร้องเพลงสากล หญิง 
 5) รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย เครื่องดนตรีจะเข้ 
 6) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 

ปี พ.ศ.2558  
-  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้เป็น    
   สถานศึกษาดีเด่น ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก จากการประเมินคุณภาพภายนอก    
   ทั้ง 3 รอบ  
-  ผ่านการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557                      
   ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.99 ระดับคุณภาพดีมาก  
-  ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ โครงการประกวดโรงเรียน       
   และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยธนาคารออมสินร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ        
   การอาชีวศึกษา  
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-  ได้รับรางวัล Honor Awards และรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์กรอบรูปนกยูงจากผ้าลายไทย สิ่งประดิษฐ์ 
   ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ  
   ประจ าปีการศึกษา 2557 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 5-8  
   กุมภาพันธ์ 2558  ณ Mcc Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานคณะกรรมการ                            
   การอาชีวศึกษา 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ  
   ครั้งที่ 24 ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
   หนองคาย จังหวัดหนองคาย จ านวน 2 ประเภท ดังนี้ 
 1) รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ซออู้ 
 2) รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการจัดท าและสนอขายรายการน าเที่ยว 
-  ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีนชิงถ้วยรางวัล  “สะพานภาษาจีน – ศรีนครคัพ”  
   ครั้งที ่4  ร่วมมือร่วมใจ มุ่งสู่อนาคต ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม ๒๕๕7  ณ สถาบันขงจื่อ โรงเรียน 
   ศรีนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศในทักษะย่อยหลายประเภท  

ปี พ.ศ.2559  
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประกวดออกแบบเสื้อผ้า โครงการ China World Fashion Design Contest  
   2016  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์  กรุงเทพมหานคร 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดออกแบบเสื้อผ้า โครงการ China World  Fashion  
   Design Contest 2016  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์  กรุงเทพมหานคร 
-  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ  ชื่อรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทหนังสั้น ประจ าปี 2559  
   จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 22  
   กันยายน 2559    
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาพ้ืนบ้านจีน ช่วงชั้นที่ 3-4 จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน   
   “สะพานภาษาจีน-ศรีนครคัพ” ครั้งที่ 5 ระดับชั้นประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา  โรงเรียน   
   ในภาคใต้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 ณ ห้องเรียนขงจื่อ  โรงเรียนศรีนคร  จังหวัดสงขลา 
-  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการได้น านโยบายส่งเสริม  
   ความร่วมมือกับ สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพในการจัด อาชีวศึกษาร่วมกันและมี 
   ผลส าเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับดีมาก                    
   (100 คะแนนเต็ม)  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 
-  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี 2559 ประเภทอาชีวศึกษา   
   ระดับ ๙๑.๐๐ คะแนน จากพลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการ  มณฑลทหารบกที่  ๔๑  เมื่อวันจันทร์  
   ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๔๑ ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาค 
   ที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
-  ได้รับโล่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ในงานสัมมนาการสร้างมาตรการประกาศ             
   เกียรติคุณเป็นองค์กรที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัย 100% จากคณะกรรมการองค์กรเพ่ือความปลอดภัย  
   ทางถนน  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี 
-  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม 
   อาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒6 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 ระหว่าง  วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์  2560     
   ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  จังหวัดระยอง ดังนี้  
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 1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  องค์การมาตรฐานดีเด่นสถานศึกษาขนาดใหญ่   
 2) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ประเภท กาแฟโบราณ 
 3) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
 4) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
 5) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ   
               ระดับ ปวช. โครงการรับออกแบบงานกราฟิก   
 6) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ                   
     ระดับ ปวส.โครงการรับจัดดอกไม้และบริการงานคหกรรม 
 7) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดท างานสตรี อายุ 25-35 ป ี
-  ได้รับรางวัลต่างๆ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรม 
   อาชีวศึกษา” ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่  3-7 พฤษภาคม ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์  
   บางกะปิ กรุงเทพมหานคร คือ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9   
   สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน  คลุมไตรลูกปัดมโนราห์  

ปี พ.ศ.2560     
-  ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เป็นองค์กรที่ส่งเสริม        
   การจัดการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เมื่อวันที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๐ 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดออกแบบเสื้อผ้า โครงการ  China World Fashion  
   Design Contest 2017  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 
-  ได้รับโล่รางวัลเป็นสถานศึกษาน าร่องตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล       
   ในสถานศึกษา ของหน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน   
   2560 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ชื่อรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทหนังสั้น ประจ าปี 2560   
   จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 22  
   กันยายน 2560 
-  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ซึ่งผ่านเข้ารอบการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรม  
   Thailand4.0 (รอบคัดเลือก) ชื่อผลงานกระเป๋าเป้วัยหวาน Trendy Backpack for Sweet Teens จาก 
   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับส านักสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 
-  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ซึ่งผ่านเข้ารอบการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรม  
   Thailand4.0 (รอบคัดเลือก) ชื่อผลงานภูมิศิลป์ถิ่นนคร จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ 
   ส านักสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 
-  ได้รับเกียรติบัตร  ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  “ทีมลูกแม่นพมาศโรบอท” ในการ 
   ประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์มือกลแขนกลเพ่ือคนพิการ  HAND ARM ROBOT เฉลิมพระเกียรติ  
   ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราช 
   กุมารี ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขัน 
   หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  
   จังหวัดปทุมธานี 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99?source=feed_text


 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 

๗ 

-  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นสถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจการ 
   เยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า  และท่ีอยู่อาศัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา  โครงการลดปัญหาการออกลางคันของ 
   ผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560  ให้ไว้ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
-  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นสถานศึกษาต้นแบบโครงการลดปัญหา 
   การออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ให้ไว้ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน   
   พ.ศ.2560 
-  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นสถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจการ 
   ติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  โครงการลดปัญหาการออกลางคัน 
   ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560  ให้ไว้ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
-  ได้รับเกียรติบัตร การเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน สะพานภาษาจีน-ศรีนครคัพ ครั้งที่ 6 ระดับชั้น   
   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา โรงเรียนในภาคใต้ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ 
   อันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรองชนะเลิศอันดับ 3  จากหลายประเภทการแข่งขัน จากการแข่งขัน 
   ทักษะภาษาจีน  “สะพานภาษาจีน - ศรีนครคัพ” ครั้งที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ 
   อาชีวศึกษา โรงเรียนในภาคใต้ เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนศรีนคร  
   อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
-  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม 
   อาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒7 ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 ระหว่างวันที่  1-5 กุมภาพันธ์  2561    
   ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  
 1.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest)    
 2.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายกระโปรง  
               ระดับ ปวช. 
 3.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล  
               ระดับ ปวส. 
 4.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ  
               ประเภทหอยทอดจานร้อน ระดับ ปวช. 
-  นายสุรพล  โชตธิรรมโม ผูอ้ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด  
   นครศรีธรรมราช  ประธานอาชีวศึกษาภาค ภาคใต้  ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  
   เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา 
 

ปี พ.ศ.2561     
-  ได้เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา  งานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม  
   อาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้  ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2561    
   ณ วิทยาลัยเทคนิค  นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
-  ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล                     
   ในสถานศึกษาได้ผลดีต่อเนื่อง  จากส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 22  
   สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์  กรุงเทพมหานคร 
 
 



 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 

๘ 

-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9                      
   เงินรางวัล 10,000 บาทการประกวดวิจิตรการเครื่องนมัสการทองน้อย ชื่อผลงาน “ทองน้อยนพคุณ”                      
   โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริม สยามสู่ความยั่งยืน  กิจกรรม “สืบสานศาสตร์ศิลป์ การประกวด  
   เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561           
   ณ  หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี                                        
-  ได้รับรางวัลชมเชย  และเงินรางวัล 5,000 บาท จากการประกวดวิจิตรการ  “การร้อยพานดอกไม้ทรง  
   โถน้ ามนต”์  โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน  กิจกรรม “สืบสานศาสตร์ศิลป์   
   การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม  
   2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ระดับชาติ ในการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้  
   เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ห้องปฏิบัติการเสื้อผ้าแฟชั่น 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ระดับภาค ภาคใต้ ในการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง  
   อาชีวศึกษา ห้องปฏิบัติการเสื้อผ้าแฟชั่น 
-  ได้รับรางวัลวิจัยติดดาว 5 ดาว  ผลงานเรื่อง “การพัฒนาลวดลายฝาชีสานมือสู่การออกแบบเครื่องแต่ง  
   กายร่วมสมัย”  ได้ผ่านการน าเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มี  
   คุณภาพในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา   ประจ าปี 2562 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17-19   
   มกราคม 2562  ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)   
-  ได้รับเกียรติบัตร ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ “ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยคุณธรรมความดี   
   พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การ  
   บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา  
   กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรภาคีเครือข่าย 
   คุณธรรมภาคใต้ 14 จังหวัด 
-  ได้รับเกียรติบัตร รางวัล “สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาครัฐ” จากคณะกรรมการโครงการ 
   ส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้าง  
   เอกลักษณ์ของชาติ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
-  ได้รับรางวัลต่าง ๆ งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒8 ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 ระหว่าง  
   วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์  2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1. รางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่  ในการประชุมวิชาการองค์การ 
    นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล     
    ระดับ ปวส. 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้า OTOP 
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 
6. รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว  ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง) 
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ปี พ.ศ.2562    
-  ได้รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)                 
   ครั้งที่ 4 (ภายนอกรอบ 4)  เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 ผลการประเมิน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
-  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   
   ระดับชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปีการศึกษา 2561 จากส านักงานคณะกรรมการ           
   การอาชีวศึกษา 
-  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชาติ  ในการแข่งขันวิจิตรการ กรองร้อยกระเช้าดอกไม้เฉลิมพระเกียรติ   
   พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในระดับ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. โครงการประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 10”  
   เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
-  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชาติ  ในการแข่งขันวิจิตรการ กรองร้อยพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ   
   พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในระดับ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. โครงการประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ        
   ครั้งที่ 10” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
-  ได้รับเกียรติบัตร ความร่วมมือระหว่างประเทศมาเลเซีย โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
-  ได้รับเกียรติบัตร ความร่วมมือระหว่างประเทศจีน โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
-  ได้รับรางวัลต่าง ๆ งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒9 ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 ระหว่าง  
   วันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์  2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

1. รางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่  ในการประชุมวิชาการองค์การ 
    นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. 
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender 
4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจ  
    สู่มาตรฐานสากล ระดับชั้น ปวส. 
6. รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทข้าวแช่ ระดับ ปวช. 
7. รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า 
8. รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

1.2 ปรัชญาสถานศึกษา 
     “ ทักษะน า  คุณธรรมเด่น  เน้นคุณภาพ ” 

1.3 วิสัยทัศน์  
     “ สถานศึกษาชั้นน าด้านวิชาชีพสู่สากล ” 

1.4 พันธกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้ก าหนดพันธกิจไว้  5  ประการ  ได้แก่ 
1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้มีทักษะและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน   
    และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมี   
    สุขภาวะที่ดี  
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3. ปลูกฝั่งจิตส านึกของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านความภาคภูมิใจและรักษา  
     เอกลักษณ์ ของชาติไทย มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบ   
     ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีเจตคติ 
     และกิจนิสัยที่ดี  
 4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในด้านความร่วมมือและด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
     งานวิจัย และบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
 5. พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

1.5 คุณธรรม อัตลักษณ์ 
     “สุภาพ  สะอาด  มีน้ าใจ” 

1.6  ยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้  
    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องตามสาขาวิชาวิชาชีพและ    
    ภาระงาน 
3. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ 
4. การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพการกีฬาและนันทนาการ รักษาสิ่งแวดล้อม 
5. การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและการ   
    ประกอบอาชีพอิสระ 
6. การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
7. การพัฒนา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม และ  
    สิ่งประดิษฐ์ 
8. การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
9. การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 

1.7  เป้าประสงค์ 
 1. มีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  คุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ 
 2. สถานศึกษาจัดระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 3. สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
 4. สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่สูงขึ้น  และมีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 6. ครูและบุคลากรางการศึกษามีความรู้  ความสามารถ  และมีทักษะ  คุณธรรม จริยธรรมตาม
สาขาวิชาชีพ 
 7. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตมีความผูกพันต่อองค์กรและความสมดุลของการท างานตามหน้าที่ 
 8. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับมีสมรรถนะวิชาชีพ 
 9. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 10. ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศและรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี 
 11. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ 
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 12. ผูส้ าเรจ็การศึกษามีทักษะกระบวนการคิดเน้นล าดบัขั้นตอนด้วยวธิีการเขียนโปรแกรม (Coding) 
 13. ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึกการรักชาติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การ  
                ปกครองระบอบประชาธิปไตย  ทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
 14. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพ  การกีฬาและนันทนาการ 
 15. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 16. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
 17. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพอิสระ 
 18. สถานศึกษามีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
 19. ครูน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 20. มีแหล่งเรียนรู้เฉพาะทางที่ทันสมัย (Smart classroom) 
 21. พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
 22. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการท างานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   
                 และเทคโนโลยดี้านวิชาชีพ 
 23. การเผยแพร่และให้บริการงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  และเทคโนโลยีด้านวิชาชีพ 
 24. มีความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันภาครัฐ และ 
                ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
 25. มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

1.8 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 3. ท างานเป็นทีม 
 4. บริหารจัดการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 5. ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
 6. ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรม  และฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพโดยยึดหลักสมรรถนะเป็นฐานเพื่อเพ่ิมแรงจูงใจและธ ารง  
              รักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 9. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ 
              แก้ปัญหา 
 10. ส่งเสริมการให้ผู้เรียนเข้าทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 11. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษะอันพ่ึงประสงค์ 
 12. ส ารวจ ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 13. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และบูรณาการการ 
                จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี 
 14. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ 
                อาชีพอิสระ 
 15. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดเน้นล าดับขั้นตอนด้วยวิธีการเขียนโปรแกรม (Coding) 
 16. ปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ  
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๑๒ 

                ประชาธิปไตย ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 17. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพ การกีฬาและนันทนาการ 
 18. ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 19. พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมให้จัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
 20. พัฒนาหลักสูตรในการประกอบอาชีพอิสระตามสมัยนิยม 
 21. จัดระบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 22. จัดหาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ 
 23. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา 
 24. ส่งเสริมให้มีการน าระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มาใช้รวมทั้งส่งเสริมให้ครูใช้ระบบดังกล่าว  
                 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 25. ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน e-PortFolio   
 26. ระบบการจัดการความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สอน 
 27. จัดหาห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทางทุกสาขาวิชา 
 28. จัดการห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 29. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 30. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย 
 31. ส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 32. ส่งเสริมและพัฒนาการท าวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีด้านวิชาชีพ 
 33. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีด้านวิชาชีพ 
 34. ส ารวจความพึงพอใจการบริการงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีด้านวิชาชีพ 
 35. ส ารวจ ประสานจัดสัมมนาชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีร่วมกับ 
                 สถานประกอบการ 
 36. จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
 37. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและ  
                 ต่างประเทศ 

1.9 หลักสูตรที่เปิดสอน  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประกอบด้วยประเภทวิชา  คือ พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  คหกรรม  
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หลักสูตรเตรียมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปตอ.) และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาการบัญชี 

1.10 อาคารสถานที่ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  เดิมชื่อ โรงเรียนช่างเย็บผ้า เปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 

2481 รับนักเรียนซึ่งส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาในหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษา 
หลักสูตร 2 ปี ในปี พ.ศ.2491  เปิดสอนหลักสูตรการช่างสตรีและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างสตรี
นครศรีธรรมราช  และต่อมาในปี พ.ศ. 2519  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จนถึง
ปัจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชเป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   
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๑๓ 

 

ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   
ที่ตั้ง  เลขท่ี  1076  ถนนราชด าเนิน  ต าบลคลัง อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    
รหัสไปรษณีย ์80000  โทรศพัท์ 0 - 7535 - 6156  โทรสาร 0 - 7534 - 2371    
Website  http://www.nvc.ac.th    E-mail  : nakhonsi@nvc.th  
สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รายนามผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
     ระยะเวลา               ชื่อ-สกุล 
พ.ศ.2481-2484   นายวุฒิ  อนุตระกูล 
พ.ศ.2484-2520   นางอ าพน สวัสดิสาร 
พ.ศ.2520-2522   นายสมพร สุทธิสังข์ 
พ.ศ.2522-2534   นางสาวอัชฌา มัลลิกะมาส 
พ.ศ.2534-2534   นางสมจิตต์ สุทธางกูร 
พ.ศ.2535-2540   นางกันยา อเนกชัย 
พ.ศ.2540-2545   นายวิเชียร อ่อนประเสริฐ 
พ.ศ.2545-2547   นางรอยพิมพ์ใจ เพชรกุล 
พ.ศ.2547-2549   นางพรพัช  กะระณา 
พ.ศ.2550-2553   นางสาวทัศนา ณ สงขลา 
พ.ศ.2553-2557   ว่าที่ ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ์ 
พ.ศ.2557-2560   นายสุรพล โชติธรรมโม 
พ.ศ.2561-2563   นายสมบูรณ์ ชดช้อย 
พ.ศ.2563-ปัจจุบัน   นายสายันต์ แสงสุริยันต์ 

ขณะนี้  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  มีพื้นที่ 3 แห่ง ได้แก่  
1. พื้นที่ซึ่งจัดการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้  ตั้งอยู่เลขที่ 1076 ต าบลคลัง อ าเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  มีพ้ืนที่  5  ไร่  2 งาน  36  ตารางวา  ประกอบด้วยอาคารจ านวน  8  หลัง ได้แก่ 
อาคาร  3  ชั้น  จ านวน  2  หลัง  อาคาร  4  ชั้น  จ านวน  2  หลัง  อาคาร  5  ชั้น  จ านวน  3  หลัง  และ
อาคารอเนกประสงค์  จ านวน  1  หลัง   

2. พ้ืนที่ซึ่งก่อสร้างเป็นบ้านพักครู  ตั้งอยู่ ณ  ต าบลนาพรุ  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
มีพ้ืนที่ 15  ไร่เศษ  ประกอบด้วย  บ้านพักครู จ านวน  28  หลัง   

3. พื้นที่ซึ่งเตรียมขยายเป็นวิทยาเขต เขต 2  ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวงแผ่นดินสายนครศรีธรรมราช – 
ปากพนัง (4013)  หมู่ที่ 5  ต าบลท่าไร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับการบริจาคจาก
นางวันธนี  ชาญสวัสดิ์  จ านวน  38  ไร่  1 งาน  39 ตารางวา  และสมาคมครูผู้ปกครองวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จัดซื้อเพ่ือบริจาคเพ่ิมเติมอีก 5 ไร่  รวมเป็น 43 ไร่ 1 งาน ขณะนี้ วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการท าถนนทางเข้า ความยาว  410  เมตร ส่วนงบประมาณเก่ียวกับ
การก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะพิจารณาจัดสรรให้ใน
โอกาสต่อไป 

http://www.nvc.ac.th/


๑๔ 
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บทที่ 2 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน       
9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี

ความรู้  มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๑.๑  ดานความรู้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการ  ทฤษฎี และ       

แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน  หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือ
ข้อเท็จจริง  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

๑.๒  ดานทักษะและการประยุกตใช้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ  และทักษะ

ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการ        
ปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีสุขภาวะที่ดี 

๑.๓  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติ  และ   

กิจนิสัยที่ด ี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย  เคารพกฎหมาย  เคารพสิทธิของผู้อ่ืน  มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  มีจิตสาธารณะ  และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนดใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงาน  
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๒.๑  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  

สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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๒.๒  ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้รับการพัฒนาอย่าง

เป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียน
และวัยท างานตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  2.2.1  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

 2.2.2  สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน  ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศกึษาตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ
แต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

๒.3  ดานการบริหารจัดการ  
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  สื่อ  แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครุภัณฑ์  
และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

๒.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ 
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายส าคัญที่

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

   

มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมกับบุคลคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๓.1  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ   
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม    
แห่งการเรียนรู้ 
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๓.2  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน 

ด้านที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V- NET) 
1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุงรายวิชา   
         เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

๒.๒ การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ   
2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ  
         น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน   

ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
๓.๑ ครูผู้สอน 

๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน 
๓.๑.๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
๓.๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

๓.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
๓.๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
๓.๒.๒ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ด้านที่ 4  ด้านการมีส่วนร่วม 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
4.3 การบริการชุมชน และจิตอาสา 
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ด้านที่ 5  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 



 
 

 

 

ภาคผนวก 
ก. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
ข. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 
ค. ค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ที ่022 / 2564  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
    ด าเนินงานก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 
ง. ค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ 032 / 2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ   
    ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา    
    2563 
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ค. ค ำสั่งวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช ที ่022/2564  
เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช 
ที ่022 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน           
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช 

...................................................... 

 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว    
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ ด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพรอม แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  และได้ก าหนดให้ส่ง
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 

          เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเกิดคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยฯ      
จึงอาศัยอ านาจตามความในข้อ  42 (5)  แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา  พ.ศ.2552   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ดังต่อไปนี้ 

 1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่  วางแผนการด าเนินการ  ให้ค าปรึกษา  นิเทศ  ติดตามช่วยเหลือ
ให้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
  1.1 นายสายันต์   แสงสุริยันต์ ผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ 
  1.2 นายพเนตร   ทองขวัญ รองผู้อ านวยการ         รองประธานกรรมการ 
  1.3 นางสุกัญญา  พลวิก  รองผู้อ านวยการ      กรรมการ
           1.4 นางบัณฑิตา  ทวีเมือง  รองผู้อ านวยการ              กรรมการ 
  1.5 นายส าราญ  วังบุญคง รองผู้อ านวยการ       กรรมการและเลขานุการ 

  1.6 นางวรณัน  พงษ์จีน  ครู คศ.1         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  มีหน้าที ่ จัดให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  และจัดท ารูปเล่มมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยประกาศใช้ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ประกอบด้วย 
  2.1 นายสายันต์  แสงสุริยันต์ ผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ 
  2.2 นายพเนตร  ทองขวัญ รองผู้อ านวยการ         รองประธานกรรมการ 
  2.3 นางสุกัญญา  พลวิก  รองผู้อ านวยการ          รองประธานกรรมการ 

2.4 นางบัณฑิตา  ทวีเมือง  รองผู้อ านวยการ          รองประธานกรรมการ 
  2.5 นายส าราญ  วังบุญคง รองผู้อ านวยการ         รองประธานกรรมการ 
   

            /…2.6 นางสาคร 
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  2.6 นางสาคร  ศรีสุวรรณ ครู คศ.3       กรรมการ 
  2.7 นางสาววรรณิภา อิสระด าเกิง ครู คศ.2                        กรรมการ 
  2.8 นางสาวอังคณา ชูสุวรรณ ครู คศ.1                        กรรมการ 
  2.9 นางสาวนภัสวรรณ ปานด า  พนักงานราชการ (ครู)                       กรรมการ 
  2.10 นายสุริยะ  ศรีทันเดช พนักงานราชการ (ครู)    กรรมการ 
  2.11 นางสาวกันยาวีร ์ ชื่นเจริญวงศ์ พนักงานราชการ (ครู)    กรรมการ 
  2.12 นายพงศ์ยุทธ อุดมศักดิ์ พนักงานราชการ (ครู)    กรรมการ 
  2.13 นายอรรถนันท์ บัวจีน  ครูพิเศษสอน     กรรมการ 
  2.14 นายอรรถวุฒิ รักวงค์  ครูพิเศษสอน                        กรรมการ 
  2.15 นางวรรณรัตน ์ ทองกลาง ครูพิเศษสอน                        กรรมการ  

2.16 นางสาวพรรณวดี พลอยมี  ครูพิเศษสอน                        กรรมการ 
2.17 นางวรณัน  พงษ์จีน  ครู คศ.1                     กรรมการเลขานุการ 

  2.18 นางสาวจริยา จันทร์เรือง จนท.งานประกนัคุณภาพฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐาน   
การอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด  และอาจเพ่ิมมาตรฐานการศึกษาหลังประเด็นการประเมินได้ตามบริบทของสถานศึกษา ประกาศใช้
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ประกอบด้วย 

3.1 นายสายันต์  แสงสุริยันต์ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
  3.2 นายพเนตร   ทองขวัญ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   กรรมการ 
  3.3 นางสุกัญญา  พลวิก  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   กรรมการ 
  3.4 นางบัณฑิตา  ทวีเมือง  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   กรรมการ 
  3.5 นายส าราญ  วังบุญคง คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   กรรมการ 
  3.6 นายสมพงศ์  วรรณถนอม คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   กรรมการ 
  3.7 นางนรินทร์  นวลเจริญ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   กรรมการ 
  3.8 นางวณี  ฤทธิผล  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   กรรมการ 

3.9 นางสุนิสา  พละศึก  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   กรรมการ 

3.10 นางสาววัชร ี ฮ่ันวิวัฒน์ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   กรรมการ 

3.11 นายปิยวิทย ์ หนุมาศ  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   กรรมการ 

3.12 นางสาววรรณิภา อิสระด าเกิง คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   กรรมการ 

3.13 นางอารี  มีบุญมาก หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  กรรมการ 

3.14 นางสาวจินดาหรา ข าคม  หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  กรรมการ 

3.15 นางวิลาวลัย์  เกตุแก้ว  หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์   กรรมการ 

3.16 นางเบญจง วรรณมาศ หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด   กรรมการ 

3.17 นางจตุพร  กิจผลิต  หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม   กรรมการ 
3.18 นางวราพร บรรจงเส้น หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ   กรรมการ 

3.19 นายปนิต  นพประดิษฐ์ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  กรรมการ 

3.20 นางนันทรัตน์ ชนะชู  หัวหน้าแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 

3.21 นางสาวปานทิพย์ จันทรเรืองฤทธิ์ หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการทั่วไป   กรรมการ 

3.22 นายสุขุม  แป้นศรี  หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

3.23 นางสกาวเดือน บริพันธ์  หัวหน้าแผนกวิชาสัมพันธ์    กรรมการ 

/3.24 นางสาวอรอุมา… 
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3.24 นางสาวอรอุมา ส่งบ าเพ็ญ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี   กรรมการ 

3.25 นางสาวสรัญญา นนทโชติ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ    กรรมการ 

3.26 นางสาวพรศรี สุขสบาย หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการท่องเที่ยว  กรรมการ 

3.27 นางกันป์หา เก้าเอ้ียน หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด  กรรมการ 

3.28 นางทวีรัตน ์ อิสรธราดล หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล   กรรมการ 

3.29 นายอุทิศ  ลีละวัฒน์ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน   กรรมการ 

3.30 นางสาวจตุพร ตรีตรง  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  กรรมการ 

3.31 นางสาวรัชนวีรรณ ศรีทองเพิง หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาฯ   กรรมการ 
3.32 นายรพีพัฒน์ พรหมดนตรี หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  กรรมการ 

3.33 นางนุชนาถ หนุมาศ  หัวหน้างานความร่วมมือ    กรรมการ 

3.34 นางสาวสชุาดา นิลสาขา  หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกจิเพื่อการศึกษา  กรรมการ 
3.35 นายทัศน์พงศ์ พงศ์สมัคร หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   กรรมการ 
3.36 นายคมกริช พลเดช  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ   กรรมการ 

3.37 นางพัชรีย์  ทองขวัญ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  กรรมการ 
3.38 นางมาลัย  ชูขันธ์  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา    กรรมการ 

3.39 นางสาวสารภ ี อุปลา  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  กรรมการ  
3.40 นายภักด ี  เรืองศรี  หัวหน้างานอาคารและสถานที่   กรรมการ 

3.41 นางรุ่งฤดี  ไพโรจน์  หัวหน้างานบัญชี     กรรมการ 
3.42 นายทวีศักดิ์ หนูทิม  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์    กรรมการ 
3.43 นางสาวนฤมล ตรีตรง  หัวหน้างานทะเบียน    กรรมการ 
3.44 นางวรณัน พงษ์จีน  หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ  กรรมการและเลขานุการ 
3.45 นางสาวจริยา จันทร์เรือง จนท.งานประกนัคุณภาพฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์   
เกิดผลดีต่อวิทยาลัยฯ  และทางราชการต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  27  มกราคม  พ.ศ. 2564 

             สั่ง ณ วันที่  27  มกราคม  พ.ศ. 2564            

 

 
  (นายสายันต์  แสงสุริยันต์) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 
รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ง. ค ำสั่งวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรธีรรมรำช ที่ 032/2564  
เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช ประจ ำปกีำรศึกษำ    
2563 
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