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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
      
           การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในรอบปีการศึกษา 
2561 ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรธีรรมรำชในรอบปีกำรศึกษำ 
2561 ประกอบด้วย 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
   ผลการด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาในภาพรวมและรอบด้านอยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม สรุปได้ดังนี้ 
   1.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเรจ็การศึกษา 
    ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 1,499 คน คิดเป็นร้อยละ 83.79 เมื่อเทียบกับ
จ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ผู้เรียนร้อยละ 94.82 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) เป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น เหรียญทอง ระดับชาติ 
ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดาว มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลระดับชาติ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกวด
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ผู้เรียนผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 99.31 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 83.07 และผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา    
มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ คิดเป็น
ร้อยละ 99.53 

1.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ จ านวน 23 สาขาวิชา จากท้ังหมด 28 สาขาวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 82.10  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ ที่ 21 ร้อยละ 100 

1.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
    ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอนร้อยละ 100 มีการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ด้านเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง มีการ
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท าวิจัยเพื่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนโดยจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
มีข้อมูลสารสนเทศ หรือเอกสารประจ าชั้นเรียน และรายวิชา ใช้เทคนิคบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือ
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ผู้เรียนรายบุคคล ทั้งด้านการเรียน และอ่ืน ๆ  ครูผู้สอนร้อยละ 81.12 จัดท าแผนพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง และ
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนางานเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจา
การพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ ผู้บริหารสถานศึกษายุดหลักการ
บริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และใช้นวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
“SACRG MODEL” มีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   1.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม 
    จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ตามมาตรฐานที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และมีการประเมินผลการด าเนินงาน
เพ่ือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริการชุมชนด้านวิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา โดยมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
   1.1.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีอาคาร สถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความ
ต้องการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีระบบ
ไฟฟ้า ประปา คมนาคม ระบบสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ มีระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง เพ่ือการใช้งานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ครบทุกห้องเรียน 

  1.2 จุดเด่น 
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การดูและและแนะแนว 
  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกข้าวของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา  
ผลการประเมินร้อยละ 81 มีค่าคะแนนเท่ากับ  5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐานดีเด่นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2561 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  กลุ่มธุรกิจเดิมสามารถด าเนินงานได้อย่างยั่งยืนมากกว่า 1 ปี ผู้ประกอบธุรกิจมีรายได้
ระหว่างเรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  สถานศึกษามีผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 99.31   
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  สถานศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ผลการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ 83.07 มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาการมีงานท าและศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 99.53 มีค่า
คะแนนเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
   - จัดท าหลักสูตรใหม่ ระดับ ปวส. “การเป็นผู้ประกอบการ” 
   - มีการส ารวจความต้องการของสถานประกอบการในการพัฒนารายวิชาหรือ 
                                 กลุ่มวิชาทุกสาขาวิชา 
   - แผนกวิชาน าผลการส ารวจไปพัฒนาปรับปรุงรายวิชาเดิม 
  2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมจ านวน 23 สาขาวิชา หรอืสาขางาน เทียบกับ จ านวนสาขาวิชาหรือ
สาขางานทั้งหมด จ านวน 28 สาขา คิดเป็นร้อยละ 82.21 มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
มีส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งผลการประเมินมีค่าคะแนนเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่สมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้อง ผลการประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 100 มีค่ะคะแนนเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ครูผู้สอน 
  3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบตามรายวิชาที่สอน ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100         
มีคะแนนเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้น
เรียนและรายวิชา โดยใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นผู้
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งในในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้าน
อ่ืน ๆ ซึ่งผลการประเมินมีค่าคะแนนเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพทุกคน ซึ่งผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 81.72                     
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
  3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุก
ภาคส่วน โดยใช้หลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ และมีนวัตกรรมส าหรับการจัดการสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ (นวัตกรรม “SACRG MODEL”) 
  3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  - วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์อยู่สม่ าเสมอเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานภายในสถานศึกษา 

  - วิทยาลัยฯ ไดม้ีการมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ภายในงานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีแก่สถานศึกษา 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  มีความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การวางแผนในการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
  มีการลงนามความร่วมมือและการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการทุกปีการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่4.3 การบริการชุมชน และจิตอาสา 
  มีโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

ด้านที ่5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
  มีการบริหารจัดการ การใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอในการจัดการเรียนรู้ตาม

บริบทของวิทยาลัยฯ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

มีเจ้าหน้าที่ดูและระบบไฟฟ้า ประปา บ ารุงรักษาโดยเฉพาะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

งานวิทยบริการและห้องสมุดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความหลากหลาย 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
  - วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์อยู่สม่ าเสมอ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานภายในสถานศึกษา 
  - วิทยาลัยฯ ไดม้ีการมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ภายในงานศูนย์

ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีแก่สถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
   มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอยู่สม่ าเสมอ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานภายในวิทยาลัยฯ 
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1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
   ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยได้รับรางวัลในระดับ อศจ. 
ระดับภาค และระดับชาติ วิทยาลัยฯ จะส่งเสริมและพัฒนาให้สู่ระดับ นานาชาติ ต่อไปในอนาคต 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
   ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ได้รับรางวัลในระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ 
วิทยาลัยฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาให้สู่ระดับนานาชาติ
ต่อไปในอนาคต และควรพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทุกประเภทให้มีกระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม 

1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
   สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารควรมีการรับรองมาตรฐานทุกชิ้น 
 
2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถำนประกอบกำร 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนร่วม และสถานประกอบการ 
โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผลงาน
หลากหลายช่องทาง และ เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้าอบรมวิชาชีพหลักสูตรต่าง ๆ      
ที่สนใจจากแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัยฯ และออกให้บริการวิชาการและวิชาชีพนอกสถานที่ 

3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จัดการศึกษาได้บรรลุเป้าประสงค์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มีการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ตลอดจนเปิดสาขาวิชาใหม่ที่เป็น
ความต้องการของสถานประกอบการ 

4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) ได้แก่ โครงกำร
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รำยละเอียดดังนี้ 

 4.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

จึงได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคนร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา โดยใช้แนวทางวิถีธรรมวิถีไทย ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงก่อนเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษา 
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4.2 วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติธรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 - เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ โดยใช้แนวทาง วิถีธรรมวิถีไทย
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - เพ่ือให้เยาวชนน าหลักธรรมในศาสนามาปรับใช้ในการศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความส าเร็จ 
และปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็น 

4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ำมี) 
 - ไม่มี - 

4.4 วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ด าเนินการให้นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าใหม่ทุกคนทั้งผู้หญิง และผู้ชาย ทุกศาสนา ให้มีการปฏิบัติ
ธรรม โดยผู้ชายที่นับถือศาสนาพุทธบรรพชาสามเณร เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน  ผู้หญิงที่นับถือศาสนาพุทธ 
บวชเนกขัมนารี เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน   ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามท้ังผู้ชายและผู้หญิงเข้าค่ายจริยธรรม
ตามหลักศาสนาอิสลาม เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน  และในส่วนของศาสนาคริสต์ เข้าร่วมกิจกรรมทางโบสถ์
ของศาสนาคริสต์ จ านวน 3 กิจกรรม กิจกรรมละ 1 วัน 

4.5 ผลกำรด ำเนินงำน 
 โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน 
ระดับชั้น ปวช.1 และ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2561 ดังนี ้
 - บรรพชาสามเณร จ านวน 146 คน 
 - บวชเนกขัมนารี จ านวน 1,409 คน 
 - เข้าค่ายจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม  จ านวน 92 คน 
 - เข้าร่วมท ากิจกรรมตามหลักศาสนาคริสต์  จ านวน 1 คน 

4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับประเทศ 
สถานศึกษาได้รับรางวัลสถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบ  จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
และวิธีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติสามารถน าเอากิจกรรม / โครงการ และ
กระบวนการด าเนินการมาเป็นแบบอย่างกับสถานศึกษาอื่น 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

2.1.1  ที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
เลขที่  1076  ถนนราชด าเนิน  ต าบลคลัง อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    
รหัสไปรษณีย ์80000   
โทรศัพท์ 0 - 7535 - 6156    โทรสาร 0 - 7534 - 2371    
Website  http://www.nvc.ac.th 
E-mail  : nakhonsi@nvc.th  
สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.1.2  ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เดิมชื่อ โรงเรียนช่างเย็บผ้า เปิดสอนครั้งแรกในปี    

พ.ศ. 2481 รับนักเรียนซึ่งส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาในหลักสูตรประโยค
อาชีวศึกษา หลักสูตร 2 ปี ในปี พ.ศ.2491  เปิดสอนหลักสูตรการช่างสตรีและเปลี่ยนชื่อเป็น 
โรงเรียนการช่างสตรีนครศรีธรรมราช  และต่อมาในปี พ.ศ. 2519  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช จนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชเป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   

2.1.3  การจัดการศึกษา 
จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) รวมทั้งสิ้น 
4 ประเภทวิชา  ได้แก่ ประเภทวิชาคหกรรม , ประเภทวิชาพาณิชยกรรม /บริหารธุรกิจ , ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.1.4  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา  
สภาพชุมชน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชตั้งอยู่ติดถนนราชด าเนินซึ่งเป็นถนนสายหลักอยู่กลางใจเมือง 

มีสภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  และสังคมเมือง  ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญ ๆ  ได้แก่ วัด  มัสยิด  โบสถ์เบธเลเฮ็ม  
โรงเรียน  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ แหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สถานีต ารวจ  ไปรษณีย์ โรงพยาบาล  
สถานีเดินรถประจ าทาง เทศบาลนคร  ธนาคาร สถาบันการเงิน  ศูนย์การค้า  ตลาดสด  ห้างสรรพสินค้า 
ร้านเสริมสวย  ร้านค้าปลีก - ค้าส่ง  คลินิกแพทย์  ฯลฯ  อาชีพของชุมชนโดยรอบมีทั้งอาชีพธุรกิจขนาด
ใหญ่  ได้แก่  ธนาคาร  ร้านขายทองรูปพรรณ  โรงแรม  ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ อาชีพธุรกิจขนาดย่อม ได้แก่  
ขายอาหาร  ขายเสื้อผ้า  ขายยา  ขายวัสดุก่อสร้าง  ขายเครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ  อาชีพข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ  อาชีพอิสระ  และอาชีพรับจ้าง  

สภาพเศรษฐกิจ  
 สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้านการเกษตร
และการค้า อาชีพหลักคือการท าสวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน สวนผลไม้ การประมง การเลี้ยงสัตว์ และ
รับจ้างรายวัน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางถึงยากจน 
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สภาพสังคม  
 นักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างอ าเภอในสังคมชนบท  และส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอและโรงเรียนขยายโอกาสในแต่ละต าบล 
สภาพครอบครัว ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก พ่อแม่หย่าร้างและพ่อหรือแม่เสียชีวิต 
สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในชุมชนที่ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควรท าให้คุณภาพชีวิต
ตกต่ า และเนื่องจากภูมิล าเนาอยู่ห่างไกลจากสถานศึกษาจึงมาเช่าบ้านหรือหอพักในตัวเมืองก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ขาดวินัยและความรับผิดชอบ 
ตลอดจนปัญหาชู้สาว 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษามีแผนภูมิการบริหารของวิทยาลัยฯ โดยก าหนดเป็นโครงสร้างการบริหาร ดังนี้ 
 

 
 

คณะกรรมการบรหิาร
สถานศึกษา 

    ผู้อ านวยการวิทยาลัย     คณะกรรมการบรหิาร
สถานศึกษา     นายสมบรูณ์  ชดช้อย     

                                                 ฝ่ายบริหารทรัพยากร   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    ฝ่ายวิชาการ   ฝ่ายพัฒนากิจการ นร. นศ. 

 นายสุรศักด์ิ  นาคาลักษณ์   นายพิมนศิลป์  ทัพนันตกุล    นายสุรินทร์  ต าลิ่ม   นางสุภาณี  ภารพบ 

                         งานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนและงบประมาณ    แผนกวิชาการบัญชี   งานกิจกรรมนักเรียน นักศกึษา 

 นางสุนิสา  พละศึก   นางอุไรรัตน์  ศุภจิตตากร    นางจรรยมน  ชูชาติ   นายรพีพัฒน์  พรหมดนตรี 

                         งานบุคลากร   งานความร่วมมือ    แผนกวิชาการตลาด   งานโครงการพิเศษและบรกิารชุมชน 

 นางสาวสุกาญจน์ดา  ยี่สุ่นแซม   นางณัติฐา  เพ็ชรแก้ว    นางเบญจง  วรรณมาศ   นางเพ็ญศรี  ตันติสุทธิเวท 

                        
 งานการเงิน   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ    แผนกวิชาการเลขานุการ   งานครูท่ีปรึกษา 

 นางกรรณิกา  แซ่ต่ัน   นายพงศ์ยุทธ  อุดมศักด์ิ    นางวราพร  บรรจงเส้น   นางมาลัย  ชูขันธ์ 

                        
 งานบัญชี   งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 

และสิ่งประดิษฐ์ 
   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   งานปกครอง 

 นางสาวรัชนีวรรณ  ศรีทอง
เพิงเพิง 

  นางสาววัชรี  ฮั่นวิวัฒน์    นางสาวนฤมล  ตรีตรง   นายสมพงศ์  วรรณถนอม 

                        
 งานพัสดุ   งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
   แผนกวิชาการจัดการ

ท่ัวไป 
  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

 นายสุขุม  แป้นศรี   นางวณี  ฤทธิผล    นางสาวปานทิพย์  จันทรเ์รืองฤทธ์ิ   นางพัชรีย์  ทองขวัญ 

                         งานอาคารและสถานที่   งานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

   แผนกวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

 นายคมกริช  พลเดช   นางสาวอรอุมา  ส่งบ าเพ็ญ    นางนุชนาถ  หนุมาศ   นางวัลนี  บุญศรี 

                         งานทะเบียน   งานศูนย์ผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา 

   แผนกวิชาผ้าและเคร่ือง
แต่งกาย 

      
 นางสาวกัณฐิกา  แสงสุวรรณ   นายทัศน์พงศ์  พงศ์สมัคร    นางอารี  มีบุญมาก       
                         งานประชาสัมพันธ์   งานส่งเสริมผลิตผลการค้า

และประกอบธุรกิจ 
   แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ       

 นายทวีศักด์ิ  หนูทิม   นางภาวนา  วัฒนา    นางสาวสยุมพร  แซ่แต้       
                               หน่วยควบคุมภายใน

สถานศึกษา 
   แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์       

       นางนรินทร์  นวลเจริญ    นางเพียงเพ็ญ  อ่อนแก้ว       
                               งานร้านค้าสหกรณ์    แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ       
       นางสาวปานทิพย์  จันทรเ์รืองฤทธ์ิ    นางจตุพร  กิจผลิต       
                                      แผนกวิชาการจัดการธุรกิจ

การท่องเท่ียว 
      

              นางวรณัน  พงษ์จีน       
                                      แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ       
              นายอุทิศ  ลีละวัฒน์       
                                      แผนกวิชาสามัญ       
              นายภักดี  เรืองศรี       
                                      แผนกวิชาสัมพันธ์       
              นายสมโชค  ทิพย์มณี       
                                      งานพัฒนาหลักสูตรการ

เรียน การสอน 
      

              นางนรินทร์  นวลเจริญ       
                                      งานวัดผลและประเมินผล       
              นางทวีรัตน์  อิสรธราดล       
                                      งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี       
              นางสาวจตุพร  ตรีตรง       
                                      งานวิทยบริการและห้องสมุด       
              นางกันป์หา  เก้าเอี้ยน       
                                      งานสื่อการเรียนการสอน       
              นายสุรพล  รังสฤษติกุล       

 

โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย 
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2.3  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านบุคลากรของ
สถานศึกษา ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ และด้านงบประมาณดังนี้ 
 2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ก) จ านวนผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 ปรากฎดังตารางต่อไปนี ้ 

  

ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน

1. สาขางานการบัญชี 210     203     219     632     
2. สาขางานการตลาด 78       52       49       179     
3. สาขางานการเลขานุการ 64       58       40       162     
4. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 119     111     120     350     
5. สาขางานธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป 16       9         5         30       
6. สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ 24       8         12       44       
7. สาขางานภาษาต่างประเทศ 39       29       48       116     
8. สาขางานเส้ือผ้าแฟช่ัน 4         5         6         15       
9. สาขางานแฟช่ันดีไซน์ 9         7         11       27       
10. สาขางานอาหารและโภชนาการ 176     155     121     452     
11. สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 14       21       12       47       
12. สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 45       34       24       103     
13. สาขางานการโรงแรม 169     123     145     437     
14. สาขางานการท่องเท่ียว 46       36       59       141     
15. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 32       32       

1,005  40       834     17       854     17       2,767  

1. สาขางานการบัญชี 233     216     449     
2. สาขางานการตลาด 62       57       119     
3. สาขางานการเลขานุการ 23       14       37       
4. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 76       63       139     
5. สาขางานธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป 8         10       18       
6. สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ 13       13       
7. สาขางานภาษาต่างประเทศ 13       8         21       
8. สาขางานงานการจัดการโลจิสติกส์ 18       19       37       
9. สาขางานการจัดการท่ัวไป 43       22       65       
10. สาขางานการจัดการส านักงาน 45       32       77       
11. สาขางานเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ 7         8         15       
12. สาขางานเทคโนโลยีออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 2         5         7         
13. สาขางานอาหารและโภชนาการ 100     90       190     
14. สาขางานก ารประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ 25       20       45       
15. สาขางานการจดัการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 15       10       25       
16. สาขางานการจดัการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 27       27       54       
17. สาขางานการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 110     88       198     
18. สาขางานการบริการบนเรือส าราญ 26       26       
18. สาขางานการท่องเท่ียว 36       21       57       
19. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 58       42       100     

571     369     0 473     279     0 0 1,692  
1,576  409     0 1,307  296     0 854     17       0 4,459  

ข้อมูล ณ วันท่ี 11 มิถุนายน 2561

จ านวนผู้เรียน จ าแนกตามระดับ สาขางาน ช้ันปี

รวมท้ังส้ิน

ระดับ / สาขางาน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รวม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

รวม

ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3
รวม



๑๑ 
 

  

 ข) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศกึษา 2561 ปรากฏดังตารางต่อไปนี ้
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

รายงานสรุปยอด  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช 2556 
ประจ าปีการศึกษา  2560  รหัส 592  

ท่ี สาขางาน ชาย หญิง รวม 
จ านวนท่ีจบ หมายเหตุ 

(เหลือ นร.ไม่จบ) ชาย หญิง รวม 
1 เส้ือผ้าแฟชั่น 1 5 4 0 5 5   
2 แฟชั่นดีไซน์ 2 9 7 2 9 11   
3 อาหารและโภชนาการ 1 4 22 36 3 19 22   
4 อาหารและโภชนาการ 2 7 16 39 3 16 19   
5 อาหารและโภชนาการ 3 5 28 34 3 24 27   
5 อาหารและโภชนาการ 4 7 26 34 5 25 30   
6 ธุรกิจการประดิษฐ ์ 2 10 17 2 9 11   
7 คหกรรมการโรงแรม 3 21 24 3 21 24   

รวมคหกรรม 31 137 168 21 128 149  
8 การบัญชี 1 0 39 39 0 39 39   
9 การบัญช ี2  0 38 35 0 36 36   

10 การบัญช ี3  3 34 40 3 34 37   
11 การบัญชี 4 2 20 37 2 31 33   
12 การบัญชี 5 0 34 36 0 30 30   
13 การบัญชี 6 0 32 36 0 28 28   
14 การตลาด 1 3 23 30 3 20 27   
15 การตลาด 2 1 19 27 0 15 20   
16 การเลขานุการ 1 0 21 21 0 18 18   
17 การเลขานุการ 2 0 19 19 0 16 16   
18 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 6 22 39 6 21 27   
19 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 5 27 32 5 27 32   
20 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 4 19 23 3 19 22   
21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 1 29 30 2 28 30   
22 ธุรกิจค้าปลกีสะดวกซ้ือ 2 8 10 1 4 5   
23 ธุรกิจค้าปลกีทั่วไป 0 5 5 0 5 5   
24 ภาษาตา่งประเทศ MEP 3 18 37 3 17 20   
24 ภาษาตา่งประเทศ MEP 1 24 37 1 25 26   

รวมบริหารธุรกิจ 31 431 462 29 413 442   
25 โรงแรม 1 MEP 1 23 24 2 19 16   
26 โรงแรม 2 1 32 35 1 31 32   
27 โรงแรม 3 2 28 30 2 25 27   
28 โรงแรม 4 2 22 24 2 21 23   
28 โรงแรม 5 1 33 34 1 29 30   
29 การท่องเท่ียว1 2 30 32 2 26 28   
29 การท่องเท่ียว2 0 26 26 0 21 21   

รวมการโรงแรมและบริการ 9 194 203 10 172 182   
รวมนักศึกษาท้ังส้ิน 71 762 833 60 713 773   

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 (ท่ีมา : งานทะเบียน) 



๑๒ 
 

  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
รายงานสรุปยอด  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2557 

ประจ าปีการศึกษา  2561  รหัส 603 

ท่ี สาขางาน ชาย หญิง รวม 
จ านวนท่ีจบ หมายเหตุ 

(เหลือ นร.ไม่จบ) ชาย หญิง รวม 
1 เส้ือผ้าแฟชั่น 0 7 7 0 7 7   
2 แฟชั่นดีไซน์ 0 5 5 0 5 5   
3 อาหารและโภชนาการ 1 4 24 28 4 25 29   
4 อาหารและโภชนาการ 2 9 22 31 9 22 31   
5 อาหารและโภชนาการ 3 6 22 28 6 22 28   
6 การประกอบอาหารในเรือเดินทะเล 18 0 18 14 0 14   
7 ธุรกิจการประดิษฐ ์ 1 9 10 1 10 11   
8 คหกรรมการโรงแรม 6 21 27 6 20 26   

รวมคหกรรม 44 110 154 40 111 151   
9 การบัญชี 1 0 39 39 0 39 39   

10 การบัญช ี2  0 39 39 0 39 39   
11 การบัญช ี3  5 33 38 5 33 38   
12 การบัญชี 4 0 38 38 0 37 37   
13 การบัญชี 5 1 33 34 1 34 35   
14 การบัญชี 6 0 27 27 0 27 27   
15 การตลาด 1 0 28 28 0 27 27   
16 การตลาด 2 0 31 31 0 30 30   
17 การเลขานุการ 1 0 13 13 0 12 12   
18 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 25 26 1 24 25   
19 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 6 31 37 6 30 36   
20 ธุรกิจค้าปลกีทั่วไป 0 10 10 0 10 10   
21 ภาษาตา่งประเทศ MEP 1 7 8 1 7 8   
22 การจัดการโลจิสติก 0 19 19 0 19 19   
23 การจัดการทั่วไป 0 21 21 0 21 21   
24 การจัดการส านักงาน 0 32 32 0 32 32   

รวมบริหารธุรกิจ 14 426 440 14 421 435   
25 บริการอาหารและเครื่องดื่ม1 3 30 33 1 31 32   
26 บริการอาหารและเครื่องดื่ม2 1 29 30 1 29 30   
27 บริการอาหารและเครื่องดื่ม3 2 20 22 1 19 20   
28 การท่องเท่ียว1 1 20 21 1 18 19   
29 เทคโนโลยีสารสนเทศ1 4 19 23 3 18 21   
30 เทคโนโลยีสารสนเทศ2 4 16 20 3 15 18   

รวมการโรงแรมและบริการ 15 134 149 10 130 140   
รวมนักศึกษาท้ังส้ิน 73 670 743 64 662 726   

 
 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 (ท่ีมา : งานทะเบียน) 



๑๓ 
 

  

 2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา  
 
  ก) จ านวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 : จ าแนกตามประเภท 

      

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : คน 

ล าดับ ประเภทบุคลากร 
อัตราก าลัง 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 ผู้บริหาร 4 1 5  
2 ข้าราชการครู 15 63 78  
3 ข้าราชการพลเรือน - 2 2  
4 พนักงานราชการ (ครู) 3 6 9  
5 ครูผู้ทรงคุณค่า 1 5 6  
6 ครูจ้างสอน 9 43 52  
7 ลูกจ้างประจ า 4 - 4  
8 ลูกจ้างชั่วคราว 17 32 49  

รวมทั้งสิ้น 53 152 205  

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 (ที่มา : งานบุคลากร) 
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  ข) จ านวนผูบ้ริหารและครูผู้สอน : จ าแนกตามสภาพ/เพศ/วุฒกิารศึกษา/ต าแหน่ง 

 

 

 

 

 
 
 

ล าดับ ผู้บริหาร/แผนกวิชา 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร/ครูข้าราชการ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 (ค
รู)

 

คร
ูผู้ท

รง
คุณ

ค่า
 

คร
ูอัต

รา
จ้า

ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 (ค
รู)

 

คร
ูผู้ช

่วย
 

คร
ู ค

ศ.
1 

ช า
นา

ญ
กา

ร 
(ค

ศ.
2)

 

ช า
นา

ญ
กา

รพ
ิเศ

ษ 
(ค

ศ.
3)

 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 (ค
ศ.

4)
 

1 ผู้บริหารสถานศึกษา 5 5 - - - 4 1 - 5 - - - - - 4 1 

2 แผนกวิชาการบัญช ี 16 10 - - 6 1 15 10 6 - - - 1 1 8 - 

3 แผนกวิชาการตลาด 10 2 1 - 7 1 9 6 4 - 1 - - - 2 - 

4 แผนกวิชาเลขานุการ 11 9 - - 2 - 11 7 4 - - 1 - 4 4 - 

5 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

11 9 - - 2 4 7 4 6 1 - - 2 4 3 - 

6 
แผนกวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

9 6 - - 3 2 7 5 4 - - - 1 1 4 - 

7 
แผนกวิชา
ภาษาตา่งประเทศ 

17 5 2 2 8 1 16 12 5  2 - - 5 - - 

8 
แผนกวิชาผา้และ
เครื่องแต่งกาย 

8 4 - - 4 1 7 7 1 - - 2 - 1 1 - 

9 
แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

12 3 1 1 7 1 11 9 3 - 1 1 1 - 1 - 

10 
แผนกวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

9 3 1 1 4 2 7 8 1 - 1 - - 1 2 - 

11 
แผนกวิชาการโรงแรม
และบริการ 

6 4 2 - - - 6 5 1 - 2 - 2 2 - - 

12 
แผนกวิชาการจัดการ
ธุรกิจการท่องเท่ียว 

4 2 1 1 - 2 2 4 -  1 - 2 - - - 

13 
แผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

7 3 1 - 3 3 4 5 2 - 1 - 1 1 1 - 

14 แผนกวิชาสามัญ 13 11 - - 2 4 9 7 6 - - - 5 3 3 - 

15 แผนกวิชาสัมพันธ ์ 12 7 - 1 4 3 9 11 1  - - 4 3 - - 

รวมท้ังส้ิน 150 83 9 6 52 29 121 100 49 1 9 4 19 26 33 1 
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 2.3.3  ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน  
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปิดท าการสอน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

หลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.)  ใช้เวลาเรียน 3 ปี รับจากผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาเข้าศึกษาต่อ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาเรียน 3 ปี รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมตอนต้น หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ มี 4 ประเภทวิชา ดังนี้ 

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มี 6 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี) 
2) สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 
3) สาขาวิชาการเลขานุการ (สาขางานการเลขานุการ) 
4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
5) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี), สาขางานธุรกิจค้า  
    ปลีกร้านสะดวกซื้อ (ทวิภาคี)) 
6) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (สาขางานภาษาต่างประเทศ) 

2. ประเภทวิชาคหกรรม มี 3 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ (สาขางานแฟชั่นดีไซต์, สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น) 
2) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (สาขางานอาหารและโภชนาการ) 
3) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์,                  
    สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม) 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว มี 2 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิชาการโรงแรม (สาขางานการโรงแรม) 
2) สาขาวิชาการท่องเที่ยว (สาขางานการท่องเที่ยว) 

4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 1 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้เวลาเรียน 2 ปี รับจากผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ มี 4 
ประเภทวิชา ดังนี้ 

1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มี 9 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิชาการบัญชี 
2) สาขาวิชาการตลาด 
3) สาขาวิชาการเลขานุการ 
4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก                                                               
    (สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป, สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ) 
6) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
7) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
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8) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
9) สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 

2. ประเภทวิชาคหกรรม มี 4 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 
3) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                                                
   (สาขางานอาหารและโภชนาการ, สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเล 
    ระหว่างประเทศ) 
4) สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์                                                            
   (สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์, สาขางานคหกรรมเพ่ือการ 
    โรงแรม) 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มี 2 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิชาการโรงแรม                                                                                
    (สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม,สาขางานบริการบนเรือส าราญ)   
2) สาขาวิชาการท่องเที่ยว   

4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 1 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 2.3.4  ด้านอาคารสถานที่  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ด้านหน้าของ

วิทยาลัยฯ ติดถนนราชด าเนิน อยู่ใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช บริเวณใกล้เคียงตลอดแนวถนนมีวัดส าคัญ
ได้แก่ วัดมเหยงค์  วัดวังตะวันตก  วัดวังตะวันออก  มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียน 
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  สถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลนครคริสเตียน  มีธนาคาร  ได้แก่ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สาขานครศรีธรรมราช แนวถนนด้านข้างของวิทยาลัยเป็นที่เอกชน มีบริการหอพักนักเรียน 
นักศึกษา กิจการบ้านเช่า และหน่วยงานราชการ คือ เทศบาลนครศรีธรรมราช และส านักงานป่าไม้เขต
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 แผนที่สถานที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
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 แผนผังภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 
 

1. อาคารตึก 3 ชั้น (อาคาร 3) 
3. อาคารตึก 3 ชั้น (อาคาร 2) 
5. อาคารตึก 2 ชั้น (อาคาร 5) 
7. บ้านพักผู้อ านวยการ 
9. อาคารตึก 4 ชั้น (อาคาร 1) 
11. ห้องน้ า 
13. ห้องพักคนงาน 
15. ธนาคารออมสิน 
17. ป้อมยาม 
19. แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
21. แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 

2. ลานเอนกประสงค์ 
4. อาคารตึก 5 ชั้น (อาคาร 6) 
6. อาคารตึก 4 ชั้น (อาคาร 4) 
8. บ้านพักรองผู้อ านวยการ 
10. ห้องเก็บของ 
12. ห้องเรียน 
14. ห้องเอกสารการพิมพ์ 
16. ห้องนอนครูเวร 
18. ศูนย์บ่มเพาะหัตถลีลา 
20. ส านักงานศูนย์บ่มเพาะ ฯ 
22. อาคารตึก 5 ชั้น (อาคาร 7) 
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 2.3.5  ด้านงบประมาณ  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับงบประมาณในการจัดการศึกษาดังนี้ 
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 

                                                                         หน่วย : บาท 

รายจ่าย 
งบประมาณแผ่นดิน 

(งปม.) 
เงินรายได้ 
(บกศ.) 

รวม 

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  42,693,000.00 - 42,693,000.00 
ค่าจ้างชั่วคราว - 4,225,958.82 4,225,958.82 
ค่าตอบแทน (พนักงานราชการ) 1,707,281.90 - 1,707,281.90 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 19,963,522.00 3,599,432.00 23,562,954.00 
ค่าสาธารณูปโภค 1,393,450.00 1,186,033.55 2,579,484.00 
ค่าครุภัณฑ์ 1,300,000.00 3,447,399.00 4,747,399.00 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
เงินอุดหนุน 26,666,872.00 - 26,666,872.00 
รายจ่ายอื่น ๆ 4,560,059.70 - 4,560,059.70 

รวม 98,284,185.60 12,458,823 110,743,009.00 

 
 

ประเภทงบประมาณ จ านวน (บาท) 
งบบุคลากร 44,772,360.00 

งบด าเนินงาน 32,277,357.00 
งบลงทุน 5,707,410.00 

งบเงินอุดหนุน 32,378,150.00 
งบรายจ่ายอื่น 657,700.00 

รวมทั้งสิ้น 115,792,977.00 

 
  

ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ  ข้อมูลงบประมาณ 2561   ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย.  61 
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2.4  ปรัชญา  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชได้ก าหนดปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ไว้ดังนี้ 

 ปรัชญา   
  ทักษะน า  คุณธรรมเด่น  เน้นคุณภาพ  

 อัตลักษณ์  
  ทักษะดี  มีน้ าใจ 

 เอกลักษณ์    
  เป็นแหล่งเรียนรู้  มีครูดี  เป็นที่เชื่อถือของสังคม 

2.5  วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์      
กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ไว้ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” 

 พันธกิจ 
 1.  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
มีสุขภาวะที่ดี 
 3.  ปลูกฝั่งจิตส านึกของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านความภาคภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์
ของชาติไทย มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
 4.  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในด้านความร่วมมือและด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย และบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 5.  พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ 
๑. ครูมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาและรายวิชาที่ปฏิบัติการสอนมีสมรรถนะวิชาชีพ

สอดคล้องกับสาขาวิชา และเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
๒. ครูมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
4. ครูผู้สอนวิชาชีพน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. ครูมีความประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
6. สถานศึกษามีหลักสูตรรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ 
7. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
8. สถานศึกษามีทรัพยากรเพ่ือใช้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ 
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9. ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามที่ก าหนด 
10. ครูผู้สอนวิชาชีพน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
11. ครูผู้สอนวิชาชีพเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
12. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
13. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์อย่าง

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
14. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
15. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีมีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
16. ผูเ้รียนและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการรับรองผา่นมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
17. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
18. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีสุขภาวะที่ดี มีความสุขตามสภาพของผู้เรียนภายใต้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
19. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในการรักษาเอกลักษณ์ของ

ชาติไทย มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าทีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

20. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่างในการปลูกฝังจิตส านักด้านด้านความ
ภาคภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 

21. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

22. ครูมีทักษะและจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 
23. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา มีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
24. ครูมีความรู้ความเข้าใจด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
25. ผู้เรียนหรือประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจ

ของตนเองหรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 
26. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

อาชีวศึกษา 
27. สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 
28. สถานศึกษาติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
29. สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไปยัง

หน่วยงานต้นสังกัด 

 

 

 

 



๒๒ 
 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพระดับฝีมือและระดับเทคนิคโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ และการประเมินผลการเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
   2. การส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมี
สุขภาวะที่ดี 
   3. การปลูกฝังจิตส านึกของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาด้านความภาคภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
   4. การพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
   5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพมีประสิทธิภาพ 
   6. การจัดหาครูที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และพัฒนาครูให้
เป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
   7. การพัฒนาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
   8. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้และบริการทาง
วิชาการและวชิาชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชน 
   9. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 
   10. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

  

กลยุทธ์  

 

 ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
1. จัดหาครูที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและ

จ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด พัฒนาครู  
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ
วิชาชีพสอดคล้องกับสาขาวิชาและเป็น    
ผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

  2. ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ 

  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเป็นตัวอย่างที่ดี   
แก่ผู้เรียน 

  4. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
 

  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา    
มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  6. สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนรู้ 
 

  7. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้เรียนให้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

  8. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
น าเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

  9. พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร 
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ        
โรงฝึกงานให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

  10. พัฒนาศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

  11. บริหารงบประมาณเพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
 



๒๔ 
 

  

ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา

มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน  และการด ารงชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุข
ภาวะที่ดี 
 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา    
มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา
ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพหรือ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา    
มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณ์อันพึง
ประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 4. พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีสุข
ภาวะที่ดี มีความสุขตามสภาพของผู้เรียน
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ปลูกฝั่งจิตส านึกของผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษา ด้านความภาคภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีเจตคติ
และกิจนิสัยที่ดี 
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย        
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                 
มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม                    
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นแบบอย่างในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ความภาคภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในด้านความ
ร่วมมือและด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   
งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  และบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 

1. พัฒนาครูให้มีทักษะและจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 

 2. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 3. พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 4. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถผู้เรียน
หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจให้มีความ
พร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง
หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 
 



๒๕ 
 

  

ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
5. พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพ 
1. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 

 2. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน   และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเอง พร้อมแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 

 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 1. พัฒนาผู้เรียน 
  1.1 ก่อนเข้าเรียนในสถานศึกษาโดยการปรับพ้ืนความรู้ให้อยู่ในระดับเดียวกัน ผู้เรียน
ทุกคนจะได้มีความรู้พ้ืนฐานเดียวกัน 
  1.2 ระหว่างเรียนครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้ 
  2.1 พัฒนาครูผู้สอนโดยการพัฒนาให้มีความรู้และประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาชีพ 
และการพัฒนาตนเอง 
  2.2 ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  2.3 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทของสาขาวิชาชีพ 
  2.4 การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากนักเรียนและ
เครือข่ายการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ สถานประกอบการ 
 3. ส่งเสริมผู้เรียนหลังจบการศึกษา หรือที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 
  3.1 ส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ โดยการส่งเสริม
และสนับสนุนจากเครือข่ายสาขาวิชาชีพ  
  3.2 ส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ศึกษาต่อในสาขาที่ตนเองสนใจหรือต้องการพัฒนา
ตนเองด้านวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

  

2.6  เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชรางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษาดังนี้ 

 2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา   

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                            
ได้เข้าร่วมแสดงผลงานสิง่ประดษิฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา  
งานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐน์วัตกรรมอาชีวศึกษา            
เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้  ระหว่าง
วันที่ 18-20 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลยัเทคนิค
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                    
ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาในการด าเนนิกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล                 
ในสถานศึกษาไดผ้ลดีต่อเนื่อง  จากส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 
2561  ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์  กรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 
 
  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                                   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รับถ้วยพระราชทานสมเด็จ                
พระนางเจา้สิริกิติ์พระบรมราชนิีนาถในรชักาลที่ 9                    
เงินรางวัล 10,000 บาทการประกวดวิจิตรการเคร่ือง
นมัสการทองน้อย ชื่อผลงาน “ทองน้อยนพคุณ”                    
โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริม สยามสู่ความยั่งยนื  
กิจกรรม “สืบสานศาสตร์ศิลป์ การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ 
ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 16-18 
กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสพุรรณบุรี                                              

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                               
ได้รับรางวัลชมเชย  และเงนิรางวัล 5,000 บาท            
จากการประกวดวิจิตรการ  “การร้อยพานดอกไม้ทรงโถ
น้ ามนต์”  โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม                   
สู่ความยั่งยนื  กิจกรรม “สืบสานศาสตร์ศิลป์ การประกวด
เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 9” 
ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต วทิยาเขตสุพรรณบุรี                            
จังหวัดสุพรรณบุร ี
 



๒๗ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 
 
 
 
  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                                   
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 
ระดับชาติ ในการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี
เฉพาะทางอาชีวศึกษา ห้องปฏิบัติการเสื้อผ้าแฟชั่น                           

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ระดับภาค ภาคใต้                            
ในการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษา ห้องปฏิบัติการเสื้อผ้าแฟชั่น                                                                            

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   
ได้รับรางวัลวิจัยติดดาว 5 ดาว  ผลงานเรื่อง “การพัฒนา
ลวดลายฝาชีสานมือสู่การออกแบบเครื่องแต่งกายร่วม
สมัย”  ได้ผ่านการน าเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ               
ในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา   
ประจ าปี 2562 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 
2562  ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า                  
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)                            

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
ได้รับเกียรติบัตร ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 
“ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยคุณธรรมความดี 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 
2562 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและ
องค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคใต้ 14 จังหวัด 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
ได้รับเกียรติบัตร รางวัล “สถาบันอาชีวศึกษา
ประชาธิปไตยต้นแบบภาครัฐ” จากคณะกรรมการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยใน
โรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2562 

 

 
 



๒๘ 
 

  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒8 ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์  2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่   

 

 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบและ                  
ตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. 

  

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก                          
ประเภทสินค้า OTOP 
 
 

 

 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
 
 
 

 

 
 
 
 

ได้รับรางวัลชมเชย 
การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทย                       
ประเภทเดี่ยว  ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง) 
 

 
 



๒๙ 
 

  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 29  ประจ าปีการศึกษา 2561    
ระหว่างวันที่  10 - 14  ธันวาคม  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล  จังหวัดสตูล  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่   

 

 

 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจ    
สู่มาตรฐานสากล 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 
ระดับชั้น ปวช. 
 

 

 
 
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบและ                  
ตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับชั้น ปวส. 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว 
 
 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
 
 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยว (ซอด้วง) 
 
 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันทักษะธุรกิจค้าปลีก ประเภท OTOP 
 
 



๓๐ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ 
ปวส 
 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก 
 

 

 
 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทย  ประเภทเดี่ยว 
ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง) 
 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
 
 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย 
 
 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย 
 

 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดร้องเพลงสากล ชาย 
 

 
 



๓๑ 
 

  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”             
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 11-14 
มกราคม 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล  จังหวัดสตูล 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ                                         
Sweet Potato instant Powder Soup  ประเภทที่ 10 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ               

 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1                               
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาลวดลายฝาชีสานมือสู่การ
ออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย  ประเภทที่ 5 
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์   
 
 

 

 
 
 
 
  

ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2                                      
Corn broth from com cob  ประเภทที่ 10 การ
ประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

  

รางวัลและผลงานของผู้บริหาร   

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นายสุรศักดิ์  นาคาลักษณ์                                           
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                                   
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”                                
ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ   
เป็นที่ประจักษ์ชัด  ในงานวันครู ครั้งที่ 63  เมื่อวันที่  
17 มกราคม 2562 ณ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

นายพิมนศิลป์  ทัพนันตกุล                                        
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ        
ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น                                        
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2561  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562                 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

 
 

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

    

 

นางณัตฐิา  เพ็ชรแก้ว   ครู คศ.3                               
ได้รับโล่เกียรติคุณ  “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”                   
ประจ าปีพุทธศักราช 2561  เนื่องในวันคลา้ยวนัสถาปนา
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (กรมอาชีวศึกษา) 
ครบรอบ 77 ปี ให้ไว้ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2561           
ณ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กรุงเทพมหานคร 

 

 

นายสมพงศ์  วรรณถนอม  ครู คศ.3                         
ได้รับรางวลัครูดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม                          
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2561  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562                 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

 นายภักดี เรืองศรี  ครู คศ.2                                     
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ร้อยครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบ
ดีเด่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันจนัทร์
ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส 
นครศรีธรรมราช 



๓๓ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางพชัรี  ฤทธิแสวง  ครู คศ.2                               
ได้รับรางวลัครูดีเด่น ด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม                          
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2561  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562                 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

 นางเยาวมาลย์  เงินทอง  ครู คศ.3                          
ได้รับรางวลัครูดีเด่น ด้านการปฏิบัติตนตามปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู  ประจ าปี พ.ศ.2561         
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช   

 

 

นางนรินทร์  นวลเจริญ  ครู คศ.2                               
ได้รับรางวลัครูดีเด่น ด้านการจดัการเรียนรู้                          
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2561  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562                 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

 นางอารี  มีบุญมาก  ครู คศ.2                                             
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการประยุกต์
ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล (ชุดราตรีสั้นอายุ 
ระหว่าง 25-30 ปี ระดับ ปวส.) ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลศิ      
ในงานประชุมวิชาการองคก์ารนกัวิชาชีพในอนาคตแหง่ประเทศ
ไทย การแขง่ขันทกัษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2-6 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                        
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การแข่งขนัทักษะการออกแบบ
ประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส.  
ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลศิ  ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขนัทักษะวชิาชีพ 
และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29  ปีการศกึษา 
2561 ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสตูล                                                
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์                     
การพัฒนาลวดลายฝาชีสานมือสู่การออกแบบเครื่องแตง่กาย
ร่วมสมัย  ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์               
ซ่ึงได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1  ในการประกวด      
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาค ภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 
11-14 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล 

 



๓๔ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางภาวนา  วัฒนา  ครู คศ.3                                      
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การประกวดดนตรไีทย 
ประเภทเดี่ยว ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง) ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย      
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                        
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การประกวดดนตรไีทย 
ประเภทเดี่ยว ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง) ซึ่งได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 1 ในงานประชมุวิชาการองค์การ นักวชิาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา
2561 ระหว่างวันที่ 10-14 ธนัวาคม 2561                          
ณ จังหวัดสตูล                                                                     
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การประกวดดนตรไีทย 
ประเภทเดี่ยว (ซอด้วง) ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย      
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทกัษะพื้นฐานระดบัภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 29  ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10-14 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสตลู 

 

 

 

นางสาวรัชนีวรรณ  ศรีทองเพิง  ครู คศ.3                       
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ซึง่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 3  
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                        
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ซึง่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1  
ในงานประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29  ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 10-14 ธันวาคม 2561  ณ จังหวัดสตูล                 
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ
บัญชี  สู่ความเปน็เลิศ คร้ังที่ 5 ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ปวส. ระหว่างวนัที่ 17-19 มกราคม 2562             
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กทม.   

                                         



๓๕ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 
 

นางสาวอรอุมา  ส่งบ าเพ็ญ  ครู คศ.2                              
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะทางวชิาชีพ
บัญชี สู่ความเปน็เลิศ คร้ังที่ 5 ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ปวช. ระหว่างวนัที่ 17-19 มกราคม 2562                
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           
กรุงเทพมหานคร  

 นางนุชนาถ  หนุมาศ  ครู คศ.2                                        
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การประกวดผลงาน             
Sweet Potato instant Powder Soup  ประเภทที่ 10 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวตักรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ                            
ซึ่งได้รับ รางวัลชนะเลิศ  ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล 

 นางมาลัย  ชูขันธ์  ครู คศ.2                                            
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การประกวดผลงาน                  
Corn broth from com cob  ประเภทที่ 10             
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวตักรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ภาคภาษาอังกฤษ                         
ซึ่งได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ในการประกวด              
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ 
ระดับภาค ภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 
11-14 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล                  
จังหวัดสตูล    

 

 

นายเกรียงไกร  สมถวิล   ครู คศ.1                                               
ได้รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษา ประเภทการแข่งขันกรีฑา  
ชนิดกีฬากระโดดไกล (ชาย) ซึง่ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2561                             
“สุริยเทพเกมส”์ ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2561  
ณ จังหวัดกระบี ่

 

 

นางสาวพรศรี  สุขสบาย  ครู คศ.1                                            
ได้รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษา ประเภทการแข่งขันกีฬาหมาก
ล้อมหญิงคู่ (หญิง) ซึ่งได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดบั 1     
ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดบัภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2561 “สุริยเทพเกมส”์ 
ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่ 



๓๖ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางวรณนั  พงษ์จนี  ครู คศ.1                                    
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการจัดท าและ
เสนอขายรายการน าเที่ยว ซึ่งไดร้ับรางวัลชนะเลิศ                
ในงานประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29  ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสตูล                                                

 นางสาวกัตติกา  แก้วขาว  ครูผู้ช่วย                                  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์                     
การพัฒนาลวดลายฝาชีสานมือสู่การออกแบบเครื่องแต่งกาย
ร่วมสมัย  ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์               
ซึ่งได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1                                
ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”                
สิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบัภาค ภาคใต้ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที ่11-14 มกราคม 2562            
ณ วิทยาลยัเทคนิคสตลู จังหวัดสตูล 

 นางสาวสุชาดา  นิลสาขา   ครูผู้ช่วย                                                                     
- ได้รับเกียรติบัตร ครูผูค้วบคุม การแข่งขันทักษะการออกแบบ
และตัดเย็บเครือ่งแตง่กาย ระดับชั้น ปวช.                       
ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลศิ ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้         
ครั้งที่ 29  ปีการศกึษา 2561 ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 
2561 ณ จังหวัดสตูล                                                 
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์                     
การพัฒนาลวดลายฝาชีสานมือสู่การออกแบบเครื่องแตง่กาย
ร่วมสมัย  ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์               
ซ่ึงได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1                                
ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”                
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวนัที่ 11-14 มกราคม 2562            
ณ วิทยาลัยเทคนคิสตูล จังหวัดสตูล 

- ได้รับเกียรติบัตร ครูผูค้วบคุม ผลงานเรื่อง “การพัฒนา
ลวดลายฝาชีสานมือสู่การออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย”  
ซ่ึงได้รับรางวัลวิจัยติดดาวห้าดาว  ในกิจกรรมบ่มเพาะนัก
ประดิษฐ์สายอาชีวศกึษา ประจ าปี 2562 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 
17-19 มกราคม 2562  ณ โรงแรมหวัหินแกรนดแ์อนด์
พลาซ่า จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 

 



๓๗ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

  

 

 

นางวิลาวัลย์  เกตุแกว้  พนักงานราชการ (ครู)                    
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  ทกัษะการประยุกต์ดอกไม้เชิง
ธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับชั้น ปวส. ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลศิ 
ในงานประชุมวิชาการองคก์าร นกัวิชาชีพในอนาคตแหง่
ประเทศไทย การแขง่ขันทกัษะวชิาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับ
ภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่        
10-14 ธันวาคม 2561  ณ จังหวัดสตูล                                                

   นางสาวกัญญาวีร์  ชื่นเจริญวงศ์ พนักงานราชการ (ครู)                                         
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ซ่ึงได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอนัดับ 1  ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพใน
อนาคต แหง่ประเทศไทย การแขง่ขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐานระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสตูล 

 

 

นางสาวนภัสวรรณ  ปานด า  พนักงานราชการ (ครู)              
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน 
ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลศิ ในงานประชุมวิชาการองค์การ นัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขนัทักษะวชิาชีพ 
และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29  ปีการศกึษา 
2561 ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561  ณ จังหวัดสตูล                                              

 นางอรณา  บาลจ่าย  พนักงานราชการ (ครู)                       
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การประกวดผลงาน                   
Sweet Potato instant Powder Soup  ประเภทที่ 10        
การประกวดองคค์วามรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ                            
ซ่ึงได้รับ รางวัลชนะเลศิ ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหวา่งวันที่ 11-14 มกราคม 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล                                 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การประกวดผลงาน                  
Corn broth from com cob  ประเภทที่ 10                      
การประกวดองคค์วามรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ                        
ซ่ึงได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2                                                       
ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”                   
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวนัที่ 11-14 มกราคม 2562               
ณ วิทยาลัยเทคนคิสตูล จังหวัดสตูล   



๓๘ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวสุภาภรณ์  รักษามั่น                                                   
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
ประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล (ชุดราตรีสัน้
อายุ ระหว่าง 25-30 ปี ระดบั ปวส.) ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ   
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                        
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล 
ระดับ ปวส. ซึ่งได้รบัรางวลัชนะเลิศ  ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคใต้ คร้ังที่ 
29  ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 
2561 ณ จังหวัดสตูล  

-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์                     
การพัฒนาลวดลายฝาชีสานมือสู่การออกแบบเครื่องแต่งกาย
ร่วมสมัย  ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์               
ซึ่งได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1                                
ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”                
สิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบัภาค ภาคใต้ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที ่11-14 มกราคม 2562            
ณ วิทยาลยัเทคนิคสตลู จังหวัดสตูล 

 

 นางสาวโสภิดา  จันทร์แก้ว  ครูอัตราจ้าง                             
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะธุรกิจค้า
ปลีก OTOP ซึ่งได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดบั 3                           
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                        
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะธุรกิจค้าปลีก 
OTOP ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดบัภาค ภาคใต้ 
คร้ังที่ 29  ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10-14 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสตลู 

 



๓๙ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวลั 

 นายหัฎฐพล  อ าภารส  ครูอัตราจ้าง                              

-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ       
รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถในรัชกาลที่ 9  เงินรางวัล 10,000 บาท
การประกวดวิจิตรการเคร่ืองนมัสการทองน้อย                 
ชื่อผลงาน “ทองน้อยนพคุณ”                                                   

-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย          
รับเงินรางวลั 5,000 บาท  จากการประกวดวิจิตรการ  
“การร้อยพานดอกไม้ทรงโถน้ ามนต์”                              
โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริม สยามสู่ความยั่งยนื  
กิจกรรม “สืบสานศาสตร์ศิลป์ การประกวดเย็บร้อย  ค่อยจีบ 
ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 16-18 
กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสพุรรณบุรี                                                        

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย 
ระดับชัน้ ปวช.  ซึง่ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดบั 2        
ในงานประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29  ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสตูล  

 

 

 

นางวรรณรัตน์  ทองกลาง  ครูอัตราจ้าง                                         

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  องค์การมาตรฐานดีเดน่ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ                           
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                         

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม องค์การมาตรฐานดีเดน่ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ                 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29  ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสตูล  

 



๔๐ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 
 

นางสาวชุติวรรณ  อาจหาญ  ครูอัตราจ้าง                        

-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ       
รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถในรัชกาลที่ 9  เงินรางวัล 10,000 บาท
การประกวดวิจิตรการเคร่ืองนมัสการทองน้อย                
ชื่อผลงาน “ทองน้อยนพคุณ”                                                   

-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย          
รับเงินรางวลั 5,000 บาท  จากการประกวดวิจิตรการ  
“การร้อยพานดอกไม้ทรงโถน้ ามนต์”                              
โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริม สยามสู่ความยั่งยนื  
กิจกรรม “สืบสานศาสตร์ศิลป์ การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ 
ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 16-18 
กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสพุรรณบุรี                                   

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย 
ระดับชัน้ ปวช. ซึ่งได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดบั 2            
ในงานประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29  ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 10-14 ธันวาคม 2561  ณ จังหวัดสตูล 

 

 นางสาวภัครวดี  สุดประเสริฐ  ครูอัตราจ้าง                           

-ได้รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษา ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 ประเภทการแข่งขันกรีฑา ชนิดกีฬาวิง่ 4x100 
(หญิง) ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2561 “บัวหลวงเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2561  ณ จังหวัดปทุมธานี                                             

-ได้รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ              
ประเภทการแข่งขันกรีฑา ชนิดกีฬาวิ่ง 4x100 (หญิง)             
-ได้รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษา ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ              
อันดับ 1 ประเภทการแข่งขันกรีฑา ชนิดกีฬาเขย่งก้าว
กระโดด (หญิง)  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา  
อาชีวะเกมส์ระดบัภาค ภาคใต้ คร้ังที่ 16 ประจ าปี 2561          
“สุริยเทพเกมส”์ ระหว่างวันที่    22-28 กรกฎาคม 2561      
ณ จังหวัดกระบี ่

 



๔๑ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 
 

นายภูสทิธิ์  ใจดี   ครูอัตราจ้าง                                     
 

- ได้รับรางวลัครูดีเด่น ด้านนวัตกรรม                          
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2561  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562                 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช                                                                                 
- ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยและ
รางวัลยอดนิยม จากการประกวดการออกแบบผ้าขาวมา้ 
หัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ในโครงการผ้าขาวมา้ท้องถิ่น 
หัตถศิลป์ไทย   จากคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561             
ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุร ี              
– ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับชั้น ปวช.          
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้              
คร้ังที่ 29 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10-14 
ธันวาคม 2561  ณ จังหวัดสตลู                                                             
- ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม ผลงานเรื่อง “การพัฒนา
ลวดลายฝาชีสานมือสู่การออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย” 
ซึ่งได้รับรางวัลวิจัยติดดาวหา้ดาว  ได้ผา่นการน าเสนอ
เอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับ
ที่มีคุณภาพ ในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐส์ายอาชีวศึกษา 
ประจ าปี 2562 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 
2562  ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซา่ จากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์                     
การพัฒนาลวดลายฝาชีสานมือสู่การออกแบบเครื่องแต่งกาย
ร่วมสมัย  ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์               
ซึ่งได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1                                
ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”                
สิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบัภาค ภาคใต้ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที ่11-14 มกราคม 2562            
ณ วิทยาลยัเทคนิคสตลู จังหวัดสตูล 
 
 
 



๔๒ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 
 

 

นายนิรุตติ์  สระบัว  ครูอัตราจ้าง                                  
- ได้รับรางวลัครูดีเด่น ด้านกิจกรรม                               
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2561  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562                 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช                      
- ได้รับโล่รางวลั ครูที่ปรึกษาองค์การดีเด่น ด้านกิจกรรม
องค์การนักวิชาชีพ ระดับชาติ  ประเภทสถานศึกษาขนาด
ใหญ่  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน ระดับชาติ คร้ังที่ 28 ปกีารศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                  

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  องค์การมาตรฐานดีเดน่ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ                           
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                        
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม องค์การมาตรฐานดีเดน่ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ                 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29  ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสตูล 

- ได้รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษา ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภทกีฬาวอลเลยบ์อลชาย  ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชวีะเกมสร์ะดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 
ประจ าปี 2561 “สุริยเทพเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-28 
กรกฎาคม 2561  ณ จังหวัดกระบี ่

 

 

 
 

นางสาวคนธรส  เมฆาธร  ครูอัตราจ้าง                      
ได้รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษา ซึง่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภทกีฬาบาสเกตบอลหญิง  ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชวีะเกมสร์ะดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 
ประจ าปี 2561 “สุริยเทพเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-28 
กรกฎาคม 2561  ณ จังหวัดกระบี ่

 



๔๓ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

นางสาวนริศา  มีภพ  ครูอัตราจา้ง                                         

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการเขียน
แผนธุรกิจ  ซึ่งได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2                           
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                         

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการเขียน
แผนธุรกิจ  ซึ่งได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2                          
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29  ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสตูล  

 

  

นางสาวนภาภรณ์  สังข์ทอง  ครูอัตราจ้าง                                         

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการเขียน
แผนธุรกิจ  ซึ่งได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2                           
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                         

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการเขียน
แผนธุรกิจ  ซึ่งได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2                          
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29  ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสตูล 

 

 
 

นางสาวพรรณวดี  พลอยมี  ครูอัตราจ้าง                           

ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนงัสือราชการ                        
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1                                     
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29  ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสตูล 

 



๔๔ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

นางสาวพทุธพร  ตันตสิุทธิเวท  ครูอัตราจ้าง                          
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม                                                     
การประกวดร้องเพลงไทยสากล   ซึ่งได้รับรางวัล                      
รองชนะเลิศอันดบั 2                                                                         
- การประกวดร้องเพลงสากล (ชาย)  ซึง่ได้รับรางวัล               
รองชนะเลิศอันดบั 2                                                                
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29  ปีการศึกษา 2561                   
ระหว่างวันที่ 10-14 ธนัวาคม 2561                          
ณ จังหวัดสตูล 
 

 นางสาวเสาวนีย์  บุญจนัทร์คง  ครูอัตราจ้าง                    

ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การประกวดการพูดในที่
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งได้รับรางวลัรองชนะเลิศ
อันดับ 1  ในงานประชุมวชิาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐานระดับภาค ภาคใต้ คร้ังที่ 29  ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 10-14 ธนัวาคม 2561 ณ จังหวัดสตูล 

 

 นางสาวกฤษณา  จูดสังข์  ครูอัตราจ้าง                                

ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะทางวชิาชีพ
บัญชี สู่ความเปน็เลิศ คร้ังที่ 5 ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ปวช. ระหว่างวนัที่ 17-19 มกราคม 2562                
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           
กรุงเทพมหานคร 

 

 นางสาวปิยรัตน์  รอดแก้ว  ครูอัตราจ้าง                         
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  ทกัษะการประยุกต์ดอกไม้เชิง
ธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับชัน้ ปวส. ซึ่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ในงานประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐานระดับภาค ภาคใต้ คร้ังที่ 29 ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 10-14 ธนัวาคม 2561  ณ จังหวัดสตูล    

                                           
 
 



๔๕ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นายทิวากร  เก้ือสม  ครูอัตราจ้าง                    

ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การประกวดผลงาน             
Sweet Potato instant Powder Soup  ประเภทที่ 10 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวตักรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ                            
ซึ่งได้รับ รางวัลชนะเลิศ  ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล 

 นางสาวนาถธิดา  พงษส์วัสดิ์  ครูอัตราจ้าง                                

ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การประกวดผลงาน                  
Corn broth from com cob  ประเภทที่ 10             
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวตักรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ภาคภาษาอังกฤษ                         
ซึ่งได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ในการประกวด              
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ 
ระดับภาค ภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 
11-14 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล                  
จังหวัดสตูล    

 นางสาวดวงกมล  ล าทุมลักษณ์  ครูอัตราจ้าง                   
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การประกวดผลงาน                   
Sweet Potato instant Powder Soup  ประเภทที่ 10 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวตักรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ                            
ซึ่งได้รับ รางวัลชนะเลิศ ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล    

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การประกวดผลงาน                  
Corn broth from com cob  ประเภทที่ 10             
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวตักรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ภาคภาษาอังกฤษ                        
ซึ่งได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                                                       
ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”                   
สิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบัภาค ภาคใต้ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที ่11-14 มกราคม 2562               
ณ วิทยาลยัเทคนิคสตลู จังหวัดสตูล    



๔๖ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 Miss Kathy  Joy  Sentina  ครูอัตราจ้าง                    

ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การประกวดผลงาน             
Sweet Potato instant Powder Soup  ประเภทที่ 10 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวตักรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ                            
ซึ่งได้รับ รางวัลชนะเลิศ  ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล 

 Miss Joanna  Lovely Orbita  ครูอัตราจ้าง                        
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การประกวดผลงาน                  
Corn broth from com cob  ประเภทที่ 10             
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวตักรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ภาคภาษาอังกฤษ                         
ซึ่งได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ในการประกวด              
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ 
ระดับภาค ภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 
11-14 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล                  
จังหวัดสตูล    

 น.ส.พรหมพทักษ์  ลักษณะกุล  ครูอัตราจ้าง                    
ได้รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษา ซึง่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน            
ระดับภาค ภาคใต้ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์           
ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561                        
ณ วิทยาลยัเทคนิคพัทลงุ  จังหวัดพัทลุง 

 

 น.ส.จุฑาทิพย์  มีแก้ว  ครูอัตราจ้าง                                  
ได้รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษา ซึง่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน           
ระดับภาค ภาคใต้ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์          
ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561                        
ณ วิทยาลยัเทคนิคพัทลงุ  จังหวัดพัทลุง 

 

 น.ส.ภัสราพร  สังข์งาม  ครูอัตราจ้าง                               
ได้รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษา ซึง่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน          
ระดับภาค ภาคใต้ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์           
ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561                        
ณ วิทยาลยัเทคนิคพัทลงุ  จังหวัดพัทลุงพทัลุง   

 



๔๗ 
 

  

รางวัลและผลงานของนักเรียน นักศึกษา   
 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นายอดิศักดิ์  มณีพงศ์    นายอาทิตย์  ศรีเพ็ง                      
น.ส.เบญจวรรณ  ศรีมณี   น.ส.ซารีน่า  หวันหมาด         
น.ส.ปิฎิญาภรณ์  ชูนาค   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.       
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  รับถ้วยพระราชทานสมเด็จ               
พระนางเจา้สิริกิติ์พระบรมราชนิีนาถในรชักาลที่ 9        
และ  เงินรางวัล 10,000 บาท  ในการประกวดวิจิตรการ
เคร่ืองนมัสการทองน้อย ชื่อผลงาน “ทองน้อยนพคุณ”  
โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริม สยามสู่ความยั่งยนื  
กิจกรรม “สืบสานศาสตร์ศิลป์ การประกวดเย็บร้อย       
ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 9”                      
ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561  ณ หอประชุมใหญ่ 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต วทิยาเขตสุพรรณบุรี                          
จังหวัดสุพรรณบุรี    

 

 นายคีตภัทร  ศรีนิรัตน์   นายกฤษฎา  อมรรัตน์                   
น.ส.ชญาน์นนัท์  วทิยาพล  น.ส.ภัทรศยา  แสนภักดี                
น.ส.สุนารี  หมวดคงทอง  นักเรียนระดับชั้น ปวช.         
ได้รับรางวลัชมเชย  รับเงินรางวลั 5,000                             
ในการประกวดวิจิตรการ การรอ้ยพานดอกไม้ทรงโถน้ ามนต์  
โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริม สยามสู่ความยั่งยนื  
กิจกรรม “สืบสานศาสตร์ศิลป์ การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ 
ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 16-18 
กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสพุรรณบุรี   

 

 น.ส.ณ กมล  ยุทธิวฒัน์  และ น.ส.ศิริรัตน์  บัวทอง    
นักเรียนระดับชัน้ ปวช. ได้รบัรางวัลชมเชย  และ                         
รางวัลยอดนิยม จากการประกวดการออกแบบผ้าขาวมา้ 
หัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ในโครงการผ้าขาวมา้ท้องถิ่น 
หัตถศิลป์ไทย เม่ือวันที่ 18 สงิหาคม 2561                           
จากคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์                        
ณ อิมแพคอารีน่า  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุร ี  

 



๔๘ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นายนวภัทร  แก้วไทย  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.                
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1                                   
YOUNG GENERATION COMPETITION BARTENDING 
Aadamen Hotelier 2018  วันที่ 22-24 มิถุนายน 
2561  ณ โรงแรม Home work Phuket  จังหวัดภูเก็ต  

 

 นายอาทติิย์  ชผูล  และนางสาวศิริพร โต๊ะหลี  นักเรียน
ระดับชัน้ ปวช.  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน                                   
ในการแข่งขันทักษะทางวชิาชีพบัญชี สู่ความเปน็เลิศ                  
คร้ังที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562                          
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
กรุงเทพมหานคร 

 นางสาวสุนิษา แคนคลอง และนางสาววรรณดา โละ๊ซอ  
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง       
ในการแข่งขันทักษะทางวชิาชีพบัญชี สู่ความเปน็เลิศ       
คร้ังที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562                      
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
กรุงเทพมหานคร  

 นางสาวสุดารัตน์ อมรรัตน์และนางสาววลัยลักษณ์ ทองสีแก้ว  
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง       
ในการแข่งขันทักษะทางวชิาชีพบัญชี สู่ความเปน็เลิศ       
คร้ังที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562              
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

 นศท.ภูผา วงศ์เมฆ นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พบแหวนทองน าคืนเจ้าของ
ขณะปฏิบัติหนา้ที่ รด.จิตอาสา เป็นอาสาจราจรบริเวณหนา้
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นายสุรพล โชตธิรรมโม 
ผู้อ านวยการวทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช         
คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พ.อ.สุริน ทองเต็ม ผบ.ศฝ.นศท.
มทบ.๔๑ ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ โดยมี
สื่อมวลชนจาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด นครศรีธรรมราช 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมท าข่าวประชาสัมพนัธ์  เมื่อวันพุธ ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                      
จังหวัดนครศรีธรรมราช 



๔๙ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวณกมล  ยุทธิวัฒน์  และ นางสาวกัญชลิตา  ทวีกาญจน์ 

นักเรียนระดับชั้น ปวช.  ได้รับการคัดเลือกจากส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลเด็กและเยาวชน
ดีเด่น เด็กและเยาวชนที่น าชื่อเสยีงมาสู่ประเทศชาติ ประจ าปี 
2561 ซ่ึงได้รับการคัดเลือกใหเ้ข้าเย่ียมคารวะนายกรัฐมนตรี  
รับโล่รางวัล และรับฟงัโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนือ่งในงาน
ฉลองวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าปี 2562 วันที่ 12 มกราคม 
2562 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร  

                   

 น.ส.สุดารัตน์  จินดา  นักเรียนระดับชัน้ ปวช.                  
– ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดบั 2  ประเภทการแข่งขัน
กรีฑา  ชนิดกีฬาวิ่ง 4x100 (หญิง)  ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชวีะเกมสร์ะดับชาติ ครั้งที่ 13 
ประจ าปี 2561 “บัวหลวงเกมส์” ระหว่างวันที่ 3-9 
กันยายน 2561  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธาน ี

- ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ประเภทการแข่งขันกรีฑา             
ชนิดกีฬาวิ่ง 4x100 (หญิง) ในการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ คร้ังที่ 16 ประจ าปี 
2561 “สุริยเทพเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 
2561  ณ จังหวัดกระบี่ 

 

 น.ส.ธนัชชา  สุทธิพนัธ์  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.           
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการแข่งขันกรีฑา 
ชนิดกีฬาเขย่งก้าวกระโดด (หญงิ)  ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชวีะเกมสร์ะดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 
ประจ าปี 2561 “สุริยเทพเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-28 
กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่ 

 

 น.ส.ธัญวรัตน์  รอดทองสุข  น.ส.กัญญารัตน์  เพ็ชรหีด  
นักเรียนระดับชัน้ ปวส.  ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 
ประเภทการแข่งขันกีฬาหมากลอ้มหญิงคู่ (หญิง)             
ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดบัภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2561 “สุริยเทพเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่ 

 



๕๐ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นายกฤษฎา  จนัจาลักษณ์  นายกิตติวินท์  ธรรมเพชร     
นายสทิธิโชค  วงค์จันดี  นายจกัรธร  ชูดวง  นายพิษณุ  รักดี  
นายศรายทุธ  ทองนุน่  นายณัฐพงศ์  สถิตทรัพย์             
นายฤกษ์ชัย  ยอดผกา  นายทวศีักดิ์  ชายเขา  และ             
นายจักรกฤษณ์ พาชีรัก  นักเรียนระดับชั้น ปวช.และ
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 
ประเภทกีฬาวอลเลยบ์อลชาย  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ คร้ังที่ 16 ประจ าปี 
2561 “สุริยเทพเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 
2561 ณ จังหวัดกระบี่ 

 

 นายอดิศักดิ์  ขุนพิทักษ์  นักเรียนระดับชั้น ปวช.             
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการแข่งขันกรีฑา  
ชนิดกีฬากระโดดไกล (ชาย)  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ คร้ังที่ 16 ประจ าปี 
2561 “สุริยเทพเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 
2561  ณ จังหวัดกระบี่ 

 

 น.ส.สุธาทิพย์  ฉิ้นเตี้ยง  น.ส.กรรวีย์  บ่ายนุ่น              
น.ส.กัญชลิตา  ทวีกาญจน์  น.ส.เจนจิรา  คงช านาน        
น.ส.เสาวรัตน์  ขาวอาราม  น.ส.หทัยรัตน์  แร่ทองค า      
น.ส.อาทิตตยา  ทองทิพย์  น.ส.กชนันท์  ฉวาง              
น.ส.วันวิสา  รัตนบัษย์  น.ส.ปิพตัร์  แก้วจ้ง                  
น.ส.เสวิกล  บุญจ านง  น.ส.ปาณิสรา  นามสมุทร           
และ น.ส.อัสรีนา  จันทร์ลัภ  นกัเรียนระดับชั้น ปวช.และ
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 
ประเภทกีฬาบาสเกตบอลหญิง  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ คร้ังที่ 16 ประจ าปี 
2561 “สุริยเทพเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 
2561 ณ จังหวัดกระบี่ 

 นายจิรายุธ  พาหละ   

นักเรียนระดับชัน้ ปวช.                         

ได้รับรางวลัชนะเลิศ                                                    
จากการแข่งขัน VJ CONTEST 2018                                            
ในงาน Nakhonsi VJ Contest 2018                                       
ณ Central Plaza Nakhonsithammarat  

 



๕๑ 
 

  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒8 ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์  2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดังนี ้

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นักเรียน นักศึกษา องค์การวิชาชีพ                     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ                                           
องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่   

 

 

 นางสาวพัชราภรณ์  ปรางทอง นางสาวศิริรัตน์ คงนาน 
และนางสาวอนัญพร พันชนะ  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.
ได้รับรางวัลชนะเลิศ                                          
การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. 

 

 นางสาวสุจิตรา มูลทาดี นายพงศธร กฤตสัมพันธ์ นางสาว
กัฐริกา อ๋องย่อง นางสาวผการัตน์ จีนสีคง และนางสาว
เหมวรรณ คงทองแก้ว นักเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
 

 

 

 

นางสาวอนุสรา คงดี และ นางสาวดวงใจ เขียวอ่อน  
นักเรียนระดับชั้น ปวช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก                           
ประเภทสินค้า OTOP 
 

 

 

 

นางสาววลัยลักษณ์   ค านวณ  และ นางสาวธัญวรัตน์    
รอดทองสุข   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.                          
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
 

 

 
 
 

นางสาวกชกร  สุทธิทน   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.                                            
ได้รับรางวัลชมเชย 
การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทย                       
ประเภทเดี่ยว  ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง) 



๕๒ 
 

  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 29  ประจ าปีการศึกษา 2561    
ระหว่างวันที่  10 - 14  ธันวาคม  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล  จังหวัดสตูล  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นักเรียน นักศึกษา องค์การวิชาชีพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่   

 

 

 

 

นายอดิศักดิ์  มณีพงษ์  และนายอาทิตย์  ศรีเพิง 
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.  ได้รบัรางวัลชนะเลิศ                
การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจ                          
สู่มาตรฐานสากล 

 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเปารยะ  นายปรมี เทพจิตร์  และ
นางสาวอนุสรา ยองขอด  นักเรียนระดับชั้น ปวช.               
ได้รับรางวัลชนะเลิศ   การแข่งขันทักษะการออกแบบ
และตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับชั้น ปวช. 

 

 
 
 

นางสาวพัชราภรณ์  ปรางทอง นางสาวศิริรัตน์ คงนาน 
และนางสาวอนัญพร พันชนะ  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการประยุกต์
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับชั้น 
ปวส. 

 นางสาวนฤมล  ประพฤติอบ และนายรัสเซีย                          
เหล่าเทิดเกียรติ  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.                     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว 

 นางสาวสุกฤษณา  สระทอง นักเรียนระดับชั้น ปวช.                                      
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
 

 นางสาวกฤติยาณี  บุญสูง  นักเรียนระดับชั้น ปวช.                                             
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยว (ซอด้วง) 
 

 นางสาวอนุสรา คงดี  และ นางสาวดวงใจ เขียวอ่อน 
นักเรียนระดับชั้น ปวช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันทักษะธุรกิจค้าปลีก ประเภท OTOP 
 



๕๓ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

นางสาววลัยลักษณ์ ค านวณ และ  นางสาวธัญวรัตน์     
รอดทองสุข  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.  ได้รับรางวัล            
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับ ปวส 

 นางสาวพัชราภรณ์  เกตุแก้ว   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.                                
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก 

 

 
 

 

นางสาวชลธิชา  พันธ์เสือ  นักเรียนระดับชั้น ปวช.                                             
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ 

 นางสาวกชกร  สุทธิทน นักศึกษาระดับชั้น ปวส.      
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทย  ประเภทเดี่ยว 
ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง) 

 นางสาวสุจิตรา มูลทาดี นายพงศธร กฤตสัมพันธ์  
นางสาวกัฐริกา อ๋องย่อง นางสาวผการัตน์ จีนสีคง และ
นางสาวเหมวรรณ คงทองแก้ว นักศึกษาระดับชั้น ปวส.                  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

 นายคีรภัทร ศรีนิรัตน์  นางสาวสุนารี  หมวดคงทอง  
นางสาวจุฬาวรรณ  แซ่ติ้ว  และนางสาวชญาน์นันท์ 
วิทยาพล นักเรียนระดับชั้น ปวช. ได้รับรางวัล                 
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้
แบบไทย 

 นายจักรกฤษณ์  พาชีรัก   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.                                             
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย 
 

 นายยุทธภูมิ   สุขศรีนวล   นกัศึกษาระดับชั้น ปวส.                                         
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดร้องเพลงสากล ชาย 
 



๕๔ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นายนวภัทร  แก้วไทย  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.                                     
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการ
ผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender 

 

 นางสาวฐิตา  ทัศระเบียบ  นักเรียนระดับชั้น ปวช.                                    
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การประกวดการพูด
ในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
 
 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประกวด “การบ่มเพาะนักประดิษฐ์สาย
อาชีวศึกษา ภาคใต้” ประจ าปีการศึกษา 2561 จัดโดยส านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                      
ระหว่างวันที่ 17-19  มกราคม 2562  ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นายพงษ์ดนัย เถาจู และ นางสาวแก้วตา มีขวด  นักศึกษา
ระดับชั้น ปวส. ได้รับรางวัลวจิัยติดดาว 5 ดาว  ผลงาน
เรื่อง “การพัฒนาลวดลายฝาชีสานมือสู่การออกแบบเครื่อง
แต่งกายร่วมสมัย”  ได้ผ่านการน าเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/
ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ      
ในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจ าปี 
2562 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562     
ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”             
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่     
11-14 มกราคม 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล  จังหวัดสตูล 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

 

 

นายภาณุพงศ์  สังขมา  นางสาวคณิญาพร สุริยะ              
นางสาวพฒัน์ธิมา  สุขคต  นางสาวญาตวี  หนูปาน  
นางสาวณัฐทิชา  สุขปลั่ง  นางสาวกัณฐมณี อินเกลี้ยง 
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.  ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ                                         
Sweet Potato instant Powder Soup                       
ประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่               
ภาคภาษาอังกฤษ               

 นางสาวแก้วตา มีขวด  นางสาวศศินา  อยู่ไชยา               
นางสาวฤทัยรัตน์ ถุงทอง  นายพงษ์ดนัย เถาจู               
นางสาวพิมพล์ภัส ภุมรินทร์  นางสาวอนัญพร พันชนะ 
นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1                               
ผลงานสิง่ประดษิฐ์ การพัฒนาลวดลายฝาชีสานมือ                  
สู่การออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย  ประเภทที่ 5 
สิ่งประดษิฐ์ด้านหัตถศิลป์   

 

 
 
 
 

นางสาวชฎาพร แก้วนก  นางสาววารี  มีมาก                  
นางสาวรจนา  มีแก้ว  นางสาวรจนา  เพชรไพร               
นางสาวณัฎฐณชิา  พัดปา่น  นางสาววิญาดา  ขวัญดาวิน  
นายวีรเทพ  รอบคอบ นักศึกษาระดับชัน้ ปวช.และ ปวส.                                                        
ได้รับรางวลั  รองชนะเลิศอันดบั 2                                      
Corn broth from com cob  ประเภทที่ 10             
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวตักรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ภาคภาษาอังกฤษ   

 



๕๖ 
 

ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน       
10 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้   
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้    
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  แต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้   
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์   
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนดใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน   
ที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา   
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนกานสอนอาชีวศึกษา   
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้รับการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนละวัยท างาน
ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการจัด
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การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ   
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษา ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและ   มีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ                                                                               
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายส าคัญที่

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

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

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย   

โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

3.3 ด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
     สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถผู้เรียนหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจให้มี
ความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 
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สวนที่ 4  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้    
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

๔.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์      
  1) ด้านความรู  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่ 

พึงประสงค์ด้านความรูตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้         
   1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  

1.1.1) เชิงปริมาณ   : ผู้ส าเรจ็การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561   
                            จ านวน 1,499 คน  
1.1.2) เชิงคุณภาพ   : ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561    
                            คิดเป็นร้อยละ 83.79 
1.1.3) ผลสะท้อน    : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4  
                            ยอมรับให้สถานศึกษามีจุดเด่นเรื่องคุณภาพ 
                            ผู้ส าเรจ็การศึกษา เนื่องจากองค์การนักวิชาชีพใน 

อนาคตแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ   
ระดับชาติ เหรียญทอง ประจ าปีการศึกษา 2561 
และมีระบบดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบชัดเจน 

   1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                                          
     1.2.1) เชิงปริมาณ   : 1. ผู้เรียนกลุ่มเป้หมายที่ผ่านการพัฒนาเป็น    

                  ผู้ประกอบการ หรือการประกอบการอาชีพ  
                  อิสระ จ านวน 39 คน  

                                                  2. ผู้เรียนประสบความส าเร็จสูการเป็น     
                                                           ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ     
                                                           จ านวน 34 คน 

1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ   
      อาชีวศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดาว 

1.2.3) ผลสะท้อน   : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4      
        ยอมรับให้สถานศึกษาเป็น Best Praetice      
      เรื่องการส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้  
      เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน เกิดทักษะ น าความรู้ไป  
      ประกอบธุรกิจ และมีรายได้ระหว่างเรียนและ     
       ได้ด าเนินการอย่างยั่งยืน 
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1.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรอืงานวิจัย  
1.3.1) เชิงปริมาณ   : ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร้างสรรค์               

                                                                      หรืองานวิจัย โดยแยกเป็น  
                                                                   - โครงการของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 209           
                                                                     โครงการ จ านวนที่เข้าประกวดทั้งหมด 24        
                                                                     โครงการ และได้รับรางวัล 18 รางวัล  
                                                                   - สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 13 ชิ้น    
                                                                     ได้รับรางวัล 3 ชิ้น               

1.3.2) เชิงคุณภาพ  : ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รับถ้วยพระราชทานสมเด็จ                  
       พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9                      
       เงินรางวัล 10,000 บาทการประกวดวิจิตรการ 
       เครื่องนมัสการทองน้อย ชื่อผลงาน “ทองน้อย    
       นพคุณ” โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริม   
       สยามสู่ความยั่งยืน  กิจกรรม “สืบสานศาสตร์ศิลป์  
       การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง  
       ระดับชาติ ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 16-18  
       กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่  
       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี   
       จังหวัดสุพรรณบุรี 
    : ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ ระดับภาค                                           
      Sweet Potato instant Powder Soup    
      ประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้การ 
      น าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   
      ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ 

              : ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค                               
                                                                    ผลงานสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาลวดลายฝาชีสานมือ 
                                                                    สูก่ารออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย  ประเภทที่   
                                                                    5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
          : ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค                                        
                                                                    Corn broth from com cob  ประเภทที่ 10    
                                                                    การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย 
                                                                    นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่           
                                                                    ภาคภาษาอังกฤษ     

1.3.3) ผลสะท้อน  : ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดย 
                          คณะกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
                          ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับ 
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                          ภาค ภาคใต้ และระดับชาติ น าผลงานนวัตกรรม 
                          สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ 
                          ผู้เรียนไปเผยแพร่ในงานสุดยอดนวัตกรรม 
                          อาชีวศกึษาประจ าปีการศึกษา 2561 

  1.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ                                      
1.4.1) เชิงปริมาณ  : ผเูรียนที่ไดรับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ    

                ระดับจังหวัด  จ านวน 72 คน 
       : ผเูรียนที่ไดรับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ    
                ระดับภาค  จ านวน 46 คน 
               : ผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ    
                ระดับชาติ  จ านวน 32 คน 

1.4.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ 
ท าเนียบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ 

ปีการศึกษา 2561 

ที ่ รายการ ได้รับรางวัล วัน/เดือน/ปี      สถานที่แข่งขัน 

1 องค์การมาตรฐานดีเด่น                            
สถานศึกษาขนาดใหญ ่

ชนะเลิศ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

2 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบ และ
ตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดบั ปวส. 

ชนะเลิศ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

3 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 2 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

4 การแข่งขันทักษะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก
ประเภทสินค้า OTOP 

รองชนะเลิศอันดับ 3 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

5 การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูป                 
เพื่องานบัญชี 

รองชนะเลิศอันดับ 3   
ระดับเหรียญเงิน 

2-6 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

6 การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทย
ประเภทเดี่ยว ขิมสาย (ขิม 7 หยอ่ง) 

ชมเชย 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

7 การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี             
สู่ความเป็นเลิศ ครั้งท่ี 5 ระดับ ปวช. 

รางวัลเหรียญเงิน  17-19 มกราคม 
2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  
กรุงเทพมหานคร 

8 การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี                   
สู่ความเป็นเลิศ ครั้งท่ี 5 ระดับ ปวส. 

รางวัลเหรียญทองแดง 17-19 มกราคม 
2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  
กรุงเทพมหานคร 

รวมรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561 ได้ทั้งหมด  8  รางวัล 
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ท าเนียบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 
ปีการศึกษา 2561 

ที ่ รายการ ได้รับรางวัล วัน/เดือน/ปี      สถานที่แข่งขัน 

1 YOUNG GENERATION COMPETITION 
BARTENDING Aadamen Hotelier 2018                                       

รองชนะเลิศอันดับ 1 22-24 มิถุนายน 2561   จังหวัดภูเก็ต 

2 การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
ระดับ ปวส 

รองชนะเลิศอันดับ 1 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

3 การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผลิตหนังสือราชการภายนอก 

รองชนะเลิศอันดับ 1 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

4 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 2 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

5 การแข่งขันทักษะธุรกิจค้าปลีก ประเภท OTOP รองชนะเลิศอันดับ 1 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

6 การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย รองชนะเลิศอันดับ 2 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

7 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่
มาตรฐานสากล 

ชนะเลิศ 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

8 การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกาย 

ชนะเลิศ 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

9 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบและตดั
เย็บเครื่องแต่งกายสูส่ากล 

ชนะเลิศ 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

10 การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการ
น าเที่ยว 

ชนะเลิศ 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

11 การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

12 การแข่งขันทักษะประกวดสุนทรพจน์               
ภาษาจีนกลาง 

ชนะเลิศ 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

13 การประกวดร้องเพลงสากล ชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

14 การแข่งขันทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะ
เป็นภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

15 การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทยประเภท
เดี่ยว ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง) 

รองชนะเลิศอันดับ 1 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

16 การประกวดดนตรีไทยประเภทเดีย่ว (ซอด้วง) ชนะเลิศ 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

17 องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ ่ ชนะเลิศ 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

รวมรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค  ปีการศึกษา 2561 ได้ทั้งหมด  17  รางวัล 
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ท าเนียบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 
ปีการศึกษา 2561 

 

ที ่ รายการ ได้รับรางวัล วัน/เดือน/ปี      สถานที่แข่งขัน 

1 การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกาย  ปวช.   

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

2 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บ
เครื่องแต่งกายสูส่ากล ปวส.   

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

3 การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทย               
เชิงธุรกิจ Thai Set ปวช.   

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

4 การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทย           
เชิงธุรกิจ Western Set Dinner ปวส. 

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

5 การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ปวช. ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

6 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจ          
สู่มาตรฐานสากล  ปวส.   

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

7 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ   ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

8 การแข่งขันทักษะ The Marketing Challenge ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

9 การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผลิตหนังสือราชการ   

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

10 การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
ปวช. 

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

11 การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
ปวส. 

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

12 การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดืม่                   
(Bartender)  ปวส.   

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

13 การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
ปวส. 

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

14 การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขายรายกาย
น าเที่ยว  ปวช. 

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 
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ที ่ รายการ ได้รับรางวัล วัน/เดือน/ปี      สถานที่แข่งขัน 

15 การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขายรายกาย
น าเที่ยว  ปวส. 

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

16 การแข่งขันทักษะ ธุรกิจค้าปลีก OTOP ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

17 การประกวดดนตรีไทย ประเภทขมิ ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

18 การประกวดดนตรีไทย ประเภท    ซอด้วง ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

19 การแข่งขันทักษะการพูดในท่ีสาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

20 การแข่งขันทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน รองชนะเลิศอันดับ 1 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

21 การแข่งขันทักษะการพูดสาธิตเปน็ภาษาอังกฤษ รองชนะเลิศอันดับ 1 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

22 การแข่งขันทักษะการประกวดมารยาทไทย รองชนะเลิศอันดับ 2 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

23 องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ ่ ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

24 การประกวด Nakhon Si VJ Contest 2018 ชนะเลิศ 26 พฤศจิกายน 
2561 

CentralPlaza 
นครศรีธรรมราช 

25 การประกวดกระทงสวยงามประเพณี            
วันลอยกระทง 2562 

รองชนะเลิศอันดับ 2  22 พฤศจิกายน 
2562 

ณ สวนศรีธรรมโศก
ราช           
นครศรีธรรมราช 

26 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ Business Plan 
2019  

ชนะเลิศ 14 กุมภาพันธ์ 
2562 

ม.ราชภัฎ
นครศรีธรรมราช 

รวมรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา 2561 ได้ทั้งหมด  26  รางวัล 
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1.4.3) ผลสะทอน   : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4   
                           ยกย่องสถานศึกษาในส่วนของการจัดการเรียน    
                           การสอนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะและการ 
                           ประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                           ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

  1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    
    1.5.1) เชิงปริมาณ  :  ผเูรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    
             รอบแรก จ านวน 1,578 คน                                      

1.5.2) เชิงคุณภาพ  :  ผเูรียนที่ผานการประเมินมาตรฐาน 
                            วิชาชพีรอบแรก  คิดเป็นร้อยละ 99.31                                      
1.5.3) ผลสะทอน   : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4   
                           ยกย่องสถานศึกษาว่ามีกระบวนการพัฒนานักเรียน    
                           นักศึกษา โดยส่งเสริมให้จัดกิจกรรม โครงการ  
                           ประเมินมาตรฐานวิชาชีพส าหรับนักเรียนระดับชั้น   
                           ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. สอบผ่าน  
                           มาตรฐานวิชาชีพ 

   1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)                                       
    1.6.1) เชิงปริมาณ   : ผเูรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

          ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน 1,320 คน                                      
    1.6.2) เชิงคุณภาพ  : ผเูรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

           ดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็นร้อยละ 83.07                                    
 1.6.3) ผลสะทอน  : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4   
                           ยอมรบัและประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน   
                           ความรูข้องผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ    
                           ดีมาก ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ในการ 
                           ปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับ 
                           คุณภาพดีเยี่ยม 

   1.7) การมีงานท าและศึกษาตอของผูส าเร็จการศึกษา              
1.7.1) เชิงปริมาณ  : ผสู าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา   

      ที่ผานมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน       
      ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือ        
      ศึกษาตอ จ านวน 1,486 คน       

1.7.2) เชิงคุณภาพ : ผสู าเร็จการศกึษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา  
      ทีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน        
      ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระ  
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      หรือศึกษาตอ คิดเป็นร้อยละ 99.53                                       
1.7.3) ผลสะทอน   : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4   
                           ให้การยอมรับว่าสถานศึกษามีการมอบหมายให้   
                           ครูมีหน้าที่ติดตามการมีงานท าและการศึกษาต่อ    
                           ของผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้บริหารได้ก ากับติดตาม 

  2) ดานทักษะและการประยุกตใช ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้         

   2.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน  
2.1.1) เชิงปริมาณ   :  ผสู าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561   
                            จ านวน  1,499 คน  
2.1.2) เชิงคุณภาพ   : ผสู าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561    
                            คิดเป็นร้อยละ 83.79 
2.1.3) ผลสะท้อน    : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4  
                            ยอมรับให้สถานศึกษามีจุดเด่นเรื่องคุณภาพ 
                            ผู้ส าเรจ็การศึกษา เนื่ององค์การนักวิชาชีพใน 

อนาคตแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ   
ระดับชาติ เหรียญทอง ประจ าปีการศึกษา 2561 
และมีระบบดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบชัดเจน 

   2.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                                          
     2.2.1) เชิงปริมาณ  : 1. ผู้เรยีนกลมุเปาหมายที่ผานการพัฒนาเป็น    

                 ผู้ประกอบการ หรือการประกอบการอาชีพ  
                 อิสระ จ านวน 39 คน  

                                                 2. ผเูรียนประสบความส าเร็จสูการเป็น     
                                                          ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ     
                                                          จ านวน 34 คน 

2.2.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ   
       อาชีวศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดาว 

2.2.3) ผลสะท้อน   : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4      
         ยอมรับให้สถานศึกษาเป็น Best Praetice      
       เรื่องการส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้  
       เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน เกิดทักษะ น าความรู้ไป  
       ประกอบธุรกิจ และมีรายได้ระหว่างเรียนและ     
       ได้ด าเนินการอย่างยั่งยืน 
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2.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรอืงานวิจัย  
2.3.1) เชิงปริมาณ   : ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร้างสรรค์               

                                                                      หรืองานวิจัย โดยแยกเป็น  
                                                                   - โครงการของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 209           
                                                                     โครงการ จ านวนที่เข้าประกวดทั้งหมด 24        
                                                                     โครงการ และได้รับรางวัล 18 รางวัล  
                                                                   - สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 13 ชิ้น    

                           ได้รับรางวัล 3 ชิ้น               
2.3.2) เชิงคุณภาพ  : ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รับถ้วยพระราชทานสมเด็จ                  

       พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9                      
       เงินรางวัล 10,000 บาทการประกวดวิจิตรการ 
       เครื่องนมัสการทองน้อย ชื่อผลงาน “ทองน้อย    
       นพคุณ” โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริม   
       สยามสู่ความยั่งยืน  กิจกรรม “สืบสานศาสตร์ศิลป์  
       การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง  
       ระดับชาติ ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 16-18  
       กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่  
       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี   
       จังหวัดสุพรรณบุรี 
    : ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ ระดับภาค                                           
      Sweet Potato instant Powder Soup    
      ประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้การ 
      น าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   
      ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ 

              : ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค                               
                                                                    ผลงานสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาลวดลายฝาชีสานมือ 
                                                                    สูก่ารออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย  ประเภทที่   
                                                                    5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
          : ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค                                        
                                                                    Corn broth from com cob  ประเภทที่ 10    
                                                                    การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย 
                                                                    นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่           
                                                                    ภาคภาษาอังกฤษ     

2.3.3) ผลสะท้อน   : ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดย 
                           คณะกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
                           ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับ 
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                           ภาค ภาคใต้ และระดับชาติ น าผลงานนวัตกรรม 
                           สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ 
                           ผู้เรียนไปเผยแพร่ในงานสุดยอดนวัตกรรม 
                           อาชีวศกึษาประจ าปีการศึกษา 2561 

  2.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ                                      
2.4.1) เชิงปริมาณ  : ผเูรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ    

                ระดับจังหวัด  จ านวน 72 คน 
       : ผเูรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ    
                ระดับภาค  จ านวน 46 คน 
               : ผเูรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ    
                ระดับชาติ  จ านวน 32 คน 

2.4.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ 
ท าเนียบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ 

ปีการศึกษา 2561 

ที ่ รายการ ได้รับรางวัล วัน/เดือน/ปี      สถานที่แข่งขัน 

1 องค์การมาตรฐานดีเด่น                            
สถานศึกษาขนาดใหญ ่

ชนะเลิศ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

2 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบ และ
ตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดบั ปวส. 

ชนะเลิศ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

3 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 2 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

4 การแข่งขันทักษะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก
ประเภทสินค้า OTOP 

รองชนะเลิศอันดับ 3 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

5 การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูป                 
เพื่องานบัญชี 

รองชนะเลิศอันดับ 3   
ระดับเหรียญเงิน 

2-6 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

6 การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทย
ประเภทเดี่ยว ขิมสาย (ขิม 7 หยอ่ง) 

ชมเชย 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

7 การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี             
สู่ความเป็นเลิศ ครั้งท่ี 5 ระดับ ปวช. 

รางวัลเหรียญเงิน  17-19 มกราคม 
2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  
กรุงเทพมหานคร 

8 การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี                   
สู่ความเป็นเลิศ ครั้งท่ี 5 ระดับ ปวส. 

รางวัลเหรียญทองแดง 17-19 มกราคม 
2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  
กรุงเทพมหานคร 

รวมรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561 ได้ทั้งหมด  8  รางวัล 
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ท าเนียบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 
ปีการศึกษา 2561 

ที ่ รายการ ได้รับรางวัล วัน/เดือน/ปี      สถานที่แข่งขัน 

1 YOUNG GENERATION COMPETITION 
BARTENDING Aadamen Hotelier 2018                                       

รองชนะเลิศอันดับ 1 22-24 มิถุนายน 2561   จังหวัดภูเก็ต 

2 การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
ระดับ ปวส 

รองชนะเลิศอันดับ 1 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

3 การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผลิตหนังสือราชการภายนอก 

รองชนะเลิศอันดับ 1 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

4 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 2 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

5 การแข่งขันทักษะธุรกิจค้าปลีก ประเภท OTOP รองชนะเลิศอันดับ 1 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

6 การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย รองชนะเลิศอันดับ 2 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

7 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่
มาตรฐานสากล 

ชนะเลิศ 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

8 การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกาย 

ชนะเลิศ 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

9 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบและตดั
เย็บเครื่องแต่งกายสูส่ากล 

ชนะเลิศ 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

10 การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการ
น าเที่ยว 

ชนะเลิศ 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

11 การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

12 การแข่งขันทักษะประกวดสุนทรพจน์               
ภาษาจีนกลาง 

ชนะเลิศ 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

13 การประกวดร้องเพลงสากล ชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

14 การแข่งขันทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะ
เป็นภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

15 การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทยประเภท
เดี่ยว ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง) 

รองชนะเลิศอันดับ 1 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

16 การประกวดดนตรีไทยประเภทเดีย่ว (ซอด้วง) ชนะเลิศ 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

17 องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ ่ ชนะเลิศ 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

รวมรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค  ปีการศึกษา 2561 ได้ทั้งหมด  17  รางวัล 
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ท าเนียบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 
ปีการศึกษา 2561 

 

ที ่ รายการ ได้รับรางวัล วัน/เดือน/ปี      สถานที่แข่งขัน 

1 การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกาย  ปวช.   

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

2 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บ
เครื่องแต่งกายสูส่ากล ปวส.   

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

3 การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทย               
เชิงธุรกิจ Thai Set ปวช.   

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

4 การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทย           
เชิงธุรกิจ Western Set Dinner ปวส. 

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

5 การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ปวช. ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

6 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจ          
สู่มาตรฐานสากล  ปวส.   

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

7 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ   ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

8 การแข่งขันทักษะ The Marketing Challenge ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

9 การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผลิตหนังสือราชการ   

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

10 การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
ปวช. 

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

11 การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
ปวส. 

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

12 การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดืม่                   
(Bartender)  ปวส.   

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

13 การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
ปวส. 

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

14 การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขายรายกาย
น าเที่ยว  ปวช. 

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 
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ที ่ รายการ ได้รับรางวัล วัน/เดือน/ปี      สถานที่แข่งขัน 

15 การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขายรายกาย
น าเที่ยว  ปวส. 

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

16 การแข่งขันทักษะ ธุรกิจค้าปลีก OTOP ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

17 การประกวดดนตรีไทย ประเภทขมิ ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

18 การประกวดดนตรีไทย ประเภท    ซอด้วง ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

19 การแข่งขันทักษะการพูดในท่ีสาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

20 การแข่งขันทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน รองชนะเลิศอันดับ 1 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

21 การแข่งขันทักษะการพูดสาธิตเปน็ภาษาอังกฤษ รองชนะเลิศอันดับ 1 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

22 การแข่งขันทักษะการประกวดมารยาทไทย รองชนะเลิศอันดับ 2 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

23 องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ ่ ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

24 การประกวด Nakhon Si VJ Contest 2018 ชนะเลิศ 26 พฤศจิกายน 
2561 

CentralPlaza 
นครศรีธรรมราช 

25 การประกวดกระทงสวยงามประเพณี            
วันลอยกระทง 2562 

รองชนะเลิศอันดับ 2  22 พฤศจิกายน 
2562 

ณ สวนศรีธรรม    
โศกราช           
นครศรีธรรมราช 

26 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ Business Plan 
2019  

ชนะเลิศ 14 กุมภาพันธ์ 
2562 

ม.ราชภัฎ
นครศรีธรรมราช 

รวมรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา 2561 ได้ทั้งหมด  26  รางวัล 

 
 

 
 

                                  



71 
 

2.4.3) ผลสะทอน   : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4   
                           ยกย่องสถานศึกษาในส่วนของการจัดการเรียน    
                           การสอนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะและการ 
                           ประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                           ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    
    2.5.1) เชิงปริมาณ  :  ผเูรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    
             รอบแรก จ านวน 1,578 คน                                      

2.5.2) เชิงคุณภาพ  :  ผเูรียนที่ผานการประเมินมาตรฐาน 
                            วิชาชพีรอบแรก  คิดเป็นร้อยละ 99.31                                      
2.5.3) ผลสะทอน   : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4   
                           ยกย่องสถานศึกษาว่ามีกระบวนการพัฒนานักเรียน    
                           นักศึกษา โดยส่งเสริมให้จัดกิจกรรม โครงการ  
                           ประเมินมาตรฐานวิชาชีพส าหรับนักเรียนระดับชั้น   
                           ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. สอบผ่าน  
                           มาตรฐานวิชาชีพ 

   2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)                                       
    2.6.1) เชิงปริมาณ   : ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

          ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน 1,320 คน                                      
    2.6.2) เชิงคุณภาพ  : ผเูรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

           ดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็นร้อยละ 83.07                                    
 2.6.3) ผลสะทอน  : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4   
                           ยอมรบัและประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน   
                           ความรูข้องผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ    
                           ดีมาก ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ในการ 
                           ปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับ 
                           คุณภาพดีเยี่ยม 

   2.7) การมีงานท าและศึกษาตอของผูส าเร็จการศึกษา              
2.7.1) เชิงปริมาณ  : ผสู าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา   

      ที่ผานมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน       
      ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือ        
      ศึกษาตอ จ านวน 1,486 คน       

2.7.2) เชิงคุณภาพ : ผสู าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา  
      ที่ผานมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน        
      ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระ  
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      หรือศึกษาตอ คิดเป็นร้อยละ 99.53                                       
2.7.3) ผลสะทอน   : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4   
                           ให้การยอมรับว่าสถานศึกษามีการมอบหมายให้   
                           ครูมีหน้าที่ติดตามการมีงานท าและการศึกษาต่อ    
                           ของผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้บริหารได้ก ากับติดตาม 

3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที ่       
พึงประสงคตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้         

3.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน  
3.1.1) เชิงปริมาณ   :  ผสู าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561   
                            จ านวน 1,499 คน  
3.1.2) เชิงคุณภาพ   : ผสู าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561    
                            คิดเป็นร้อยละ 83.79  
3.1.3) ผลสะทอน    : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4  
                            ยอมรับให้สถานศึกษามีจุดเด่นเรื่องคุณภาพ 
                            ผู้ส าเรจ็การศึกษา เนื่ององค์การนักวิชาชีพใน 

อนาคตแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ   
ระดับชาติ เหรียญทอง ประจ าปีการศึกษา 2561 
และมีระบบดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบชัดเจน 

   3.2) ผเูรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  
   3.2.1) เชิงปริมาณ  : ผเูรียนที่มี คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยม      

        ที่พึงประสงค จ านวน 4,228 คน       
3.2.2) เชิงคุณภาพ  : ผเูรียนที่มี คุณธรรม  จริยธรรม และ    

                 คานิยมที่พึงประสงค์ โดยผลการประเมิน อวท.   
                 คิดเป็นร้อยละ 94.82  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ           
                 องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่  
                 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561     

3.2.3) ผลสะทอน   : ส านักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ  
                           เชิดชูเกียรติให้เป็นสถานศึกษาในการด าเนิน     
                           กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ                  
                           ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ได้ผลดีอย่างต่อเนื่อง  
                           เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทาวน์อิน   
                           ทาวน์ กทม. 
      : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ      
                           กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ยกย่องโดย  
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                           มอบเกียรติบัตรในงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้  
                          “ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยคุณธรรมความดี  
                          พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
     : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4      

                 ยอมรับให้สถานศึกษาเป็น Best Praetice เรื่อง   
                          การส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม   
                          จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ 
                          และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย  
                          เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ผลการ 
                          ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง 
                          ประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ   
                          ดีเยี่ยม     

3.3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                                       
     3.3.1) เชิงปริมาณ  : 1. ผู้เรยีนกลมุเปาหมายที่ผานการพัฒนาเป็น    

                 ผู้ประกอบการ หรือการประกอบการอาชีพ  
                 อิสระ จ านวน 39 คน  

                                                 2. ผเูรียนประสบความส าเร็จสูการเป็น     
                                                           ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ     
                                                           จ านวน 34 คน 

3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ   
     อาชีวศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดาว 

3.3.3) ผลสะทอน  : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4      
        ยอมรับให้สถานศึกษาเป็น Best Praetice      
      เรื่องการส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้  
      เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน เกิดทักษะ น าความรู้ไป  
      ประกอบธุรกิจ และมีรายได้ระหว่างเรียนและ     

                                                          ได้ด าเนินการอย่างยั่งยืน 
3.4) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย                                       

 3.4.1) เชิงปริมาณ   : ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร้างสรรค์               
                                                                      หรืองานวิจัย โดยแยกเป็น  
                                                                   - โครงการของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 209           
                                                                     โครงการ จ านวนที่เข้าประกวดทั้งหมด 24        
                                                                     โครงการ และได้รับรางวัล 18 รางวัล  
                                                                   - สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 13 ชิ้น    

                            ได้รับรางวัล 3 ชิ้น               
3.4.2) เชิงคุณภาพ  : ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รับถ้วยพระราชทานสมเด็จ                  
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       พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9                      
       เงินรางวัล 10,000 บาทการประกวดวิจิตรการ 
       เครื่องนมัสการทองน้อย ชื่อผลงาน “ทองน้อย    
       นพคุณ” โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริม   
       สยามสู่ความยั่งยืน  กิจกรรม “สืบสานศาสตร์ศิลป์  
       การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง  
       ระดับชาติ ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 16-18  
       กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่  
       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี   
       จังหวัดสุพรรณบุรี 
    : ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ ระดับภาค                                           
      Sweet Potato instant Powder Soup    
      ประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้การ 
      น าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   
      ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ 

              : ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค                               
                                                                    ผลงานสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาลวดลายฝาชีสานมือ 
                                                                    สูก่ารออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย  ประเภทที่   
                                                                    5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
          : ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค                                        
                                                                    Corn broth from com cob  ประเภทที่ 10    
                                                                    การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย 
                                                                    นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่           
                                                                    ภาคภาษาอังกฤษ     

3.4.3) ผลสะทอน   : ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดย 
                           คณะกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
                           ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับ 
                           ภาค ภาคใต้ และระดับชาติ น าผลงานนวัตกรรม 
                           สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ 
                           ผู้เรียนไปเผยแพร่ในงานสุดยอดนวัตกรรม 
                           อาชีวศกึษาประจ าปีการศึกษา 2561 

3.5) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ                                       
2.5.1) เชิงปริมาณ  : ผเูรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ    

                ระดับจังหวัด  จ านวน 72 คน 
       : ผเูรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ    
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                ระดับภาค  จ านวน 46 คน 
               : ผเูรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ    
                ระดับชาติ  จ านวน 32 คน 

3.5.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ 
 

ท าเนียบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2561 

ที ่ รายการ ได้รับรางวัล วัน/เดือน/ปี      สถานที่แข่งขัน 

1 องค์การมาตรฐานดีเด่น                            
สถานศึกษาขนาดใหญ ่

ชนะเลิศ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

2 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบ และ
ตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดบั ปวส. 

ชนะเลิศ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

3 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 2 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

4 การแข่งขันทักษะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก
ประเภทสินค้า OTOP 

รองชนะเลิศอันดับ 3 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

5 การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูป                 
เพื่องานบัญชี 

รองชนะเลิศอันดับ 3   
ระดับเหรียญเงิน 

2-6 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

6 การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทย
ประเภทเดี่ยว ขิมสาย (ขิม 7 หยอ่ง) 

ชมเชย 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

7 การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี             
สู่ความเป็นเลิศ ครั้งท่ี 5 ระดับ ปวช. 

รางวัลเหรียญเงิน  17-19 มกราคม 
2562 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  
กรุงเทพมหานคร 

8 การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี                   
สู่ความเป็นเลิศ ครั้งท่ี 5 ระดับ ปวส. 

รางวัลเหรียญทองแดง 17-19 มกราคม 
2562 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  
กรุงเทพมหานคร 

รวมรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561 ได้ทั้งหมด  8  รางวัล 
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ท าเนียบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 
ปีการศึกษา 2561 

ที ่ รายการ ได้รับรางวัล วัน/เดือน/ปี      สถานที่แข่งขัน 

1 YOUNG GENERATION COMPETITION 
BARTENDING Aadamen Hotelier 2018                                       

รองชนะเลิศอันดับ 1 22-24 มิถุนายน 2561   จังหวัดภูเก็ต 

2 การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
ระดับ ปวส 

รองชนะเลิศอันดับ 1 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

3 การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผลิตหนังสือราชการภายนอก 

รองชนะเลิศอันดับ 1 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

4 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 2 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

5 การแข่งขันทักษะธุรกิจค้าปลีก ประเภท OTOP รองชนะเลิศอันดับ 1 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

6 การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย รองชนะเลิศอันดับ 2 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

7 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่
มาตรฐานสากล 

ชนะเลิศ 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

8 การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกาย 

ชนะเลิศ 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

9 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบและตดั
เย็บเครื่องแต่งกายสูส่ากล 

ชนะเลิศ 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

10 การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการ
น าเที่ยว 

ชนะเลิศ 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

11 การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

12 การแข่งขันทักษะประกวดสุนทรพจน์               
ภาษาจีนกลาง 

ชนะเลิศ 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

13 การประกวดร้องเพลงสากล ชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

14 การแข่งขันทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะ
เป็นภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

15 การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทยประเภท
เดี่ยว ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง) 

รองชนะเลิศอันดับ 1 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

16 การประกวดดนตรีไทยประเภทเดีย่ว (ซอด้วง) ชนะเลิศ 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

17 องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ ่ ชนะเลิศ 10-14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสตลู 

รวมรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค  ปีการศึกษา 2561 ได้ทั้งหมด  17  รางวัล 
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ท าเนียบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 
ปีการศึกษา 2561 

 

ที ่ รายการ ได้รับรางวัล วัน/เดือน/ปี      สถานที่แข่งขัน 

1 การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกาย  ปวช.   

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

2 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บ
เครื่องแต่งกายสูส่ากล ปวส.   

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

3 การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทย               
เชิงธุรกิจ Thai Set ปวช.   

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

4 การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทย           
เชิงธุรกิจ Western Set Dinner ปวส. 

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

5 การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ปวช. ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

6 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจ          
สู่มาตรฐานสากล  ปวส.   

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

7 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ   ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

8 การแข่งขันทักษะ The Marketing Challenge ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

9 การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผลิตหนังสือราชการ   

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

10 การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
ปวช. 

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

11 การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
ปวส. 

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

12 การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดืม่                   
(Bartender)  ปวส.   

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

13 การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
ปวส. 

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

14 การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขายรายกาย
น าเที่ยว  ปวช. 

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 
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ที ่ รายการ ได้รับรางวัล วัน/เดือน/ปี      สถานที่แข่งขัน 

15 การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขายรายกาย
น าเที่ยว  ปวส. 

ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

16 การแข่งขันทักษะ ธุรกิจค้าปลีก OTOP ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา                       
นครศรีธรรมราช 

17 การประกวดดนตรีไทย ประเภทขมิ ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

18 การประกวดดนตรีไทย ประเภท    ซอด้วง ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

19 การแข่งขันทักษะการพูดในท่ีสาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

20 การแข่งขันทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน รองชนะเลิศอันดับ 1 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

21 การแข่งขันทักษะการพูดสาธิตเปน็ภาษาอังกฤษ รองชนะเลิศอันดับ 1 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

22 การแข่งขันทักษะการประกวดมารยาทไทย รองชนะเลิศอันดับ 2 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

23 องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ ่ ชนะเลิศ 20-21 
พฤศจิกายน 2561 

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

24 การประกวด Nakhon Si VJ Contest 2018 ชนะเลิศ 26 พฤศจิกายน 
2561 

CentralPlaza 
นครศรีธรรมราช 

25 การประกวดกระทงสวยงามประเพณี            
วันลอยกระทง 2562 

รองชนะเลิศอันดับ 2  22 พฤศจิกายน 
2562 

ณ สวนศรีธรรมโศก
ราช           
นครศรีธรรมราช 

26 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ Business Plan 
2019  

ชนะเลิศ 14 กุมภาพันธ์ 
2562 

ม.ราชภัฎ
นครศรีธรรมราช 

รวมรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา 2561 ได้ทั้งหมด  26  รางวัล 
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3.5.3) ผลสะทอน   : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4   
                           ยกย่องสถานศึกษาในส่วนของการจัดการเรียน    
                           การสอนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะและการ 
                           ประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

                                    ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ              

3.6.1) เชิงปริมาณ  :  ผเูรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    
             รอบแรก จ านวน 1,578 คน                                      

3.6.2) เชิงคุณภาพ  :  ผเูรียนที่ผานการประเมินมาตรฐาน 
                            วิชาชพีรอบแรก  คิดเป็นร้อยละ                                      
3.6.3) ผลสะทอน   : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4   
                           ยกย่องสถานศึกษาว่ามีกระบวนการพัฒนานักเรียน    
                           นักศึกษา โดยส่งเสริมให้จัดกิจกรรม โครงการ  
                           ประเมินมาตรฐานวิชาชีพส าหรับนักเรียนระดับชั้น   
                           ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. สอบผ่าน  
                           มาตรฐานวิชาชีพ 

3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)                                      
    3.7.1) เชิงปริมาณ   : ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

          ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน 1,320 คน                                      
    3.7.2) เชิงคุณภาพ  : ผเูรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

          ดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็นร้อยละ 83.07                                   
 3.7.3) ผลสะทอน  : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4   
                           ยอมรบัและประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน   
                           ความรูข้องผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ    
                           ดีมาก ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ในการ 
                           ปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับ 
                           คุณภาพดีเยี่ยม 

3.8) การมีงานท าและศึกษาตอของผูส าเร็จการศึกษา             
 3.8.1) เชิงปริมาณ  : ผสู าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา   

      ที่ผานมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน       
      ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือ        
      ศึกษาตอ จ านวน 1,486 คน       

3.8.2) เชิงคุณภาพ : ผสู าเร็จการศกึษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา  
      ที่ผานมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน        
      ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระ  
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      หรือศึกษาตอ คิดเป็นร้อยละ 99.53                                       
3.8.3) ผลสะทอน   : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4   
                           ให้การยอมรับว่าสถานศึกษามีการมอบหมายให้   
                           ครูมีหน้าที่ติดตามการมีงานท าและการศึกษาต่อ    
                           ของผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้บริหารได้ก ากับติดตาม 

3.9) การบริการชุมชนและจิตอาสา                                      
3.9.1) เชิงปริมาณ  : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา                
                           จ านวน 45 กิจกรรม       
3.9.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชน        

                 และจิตอาสา อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม                                      
3.9.3) ผลสะทอน   : ชุมชน สังคม ในท้องถิ่นยอมรับยกย่องสถานศึกษา  
                           ในการให้บริการชุมชนและจิตอาสาทุกครั้งที่จัด 
                           กิจกรรมยืนยันได้จากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

๔.๑.2 จุดเดน        
จุดเดนของการพัฒนาคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู

ดานทักษะและการประยุกตใช และดานคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามบริบทของ 
สถานศึกษา ตามข้อประเมินดังนี้ 
ข้อการประเมิน ๑.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ข้อการประเมิน ๑.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
ข้อการประเมิน ๑.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ     
ข้อการประเมิน 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ข้อการประเมิน ๑.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ข้อการประเมิน ๑.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ข้อการประเมิน ๑.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V- NET) 
ข้อการประเมิน ๑.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อการประเมิน 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  

 ๔.๑.3 จุดที่ควรพัฒนา       
  - ไม่มี -    
 ๔.๑.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       
  - ไม่มี -    
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๔.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา        
๔.2.๑ ผลสัมฤทธิ์      
   1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตร

อาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้                       
    1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเปนระบบ        

1.1.1) เชิงปริมาณ  : ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอน มีการพัฒนา    
      ใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเป็นระบบ      

                           คิดเป็นร้อยละ 100        
   1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตร 

         ฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ค่าคะแนนเท่ากับ 5  
                           ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม                      
1.1.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีส่วนเกี่ยวข้อง   

ให้การยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร         
ฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ           

  1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง  
                 รายวิชาเดิม หรอื ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม                                

     1.2.1) เชิงปริมาณ  : สาขาวชิาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร 
                                                          ฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ 
                                                          ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
                                                          จ านวน 23 สาขาวิชา        

   1.2.2) เชิงคุณภาพ  : สาขาวชิาหรือสาขางานที่การพัฒนา 
หลักสูตรฐาน สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา           
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา  
เพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 82.10       

1.2.3) ผลสะทอน  : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4   
                ประเมินความเป็นระบบเชื่อถือได้ และประสิทธิผล  

      ของหลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ        

    1.3.1) เชิงปริมาณ  : แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
      คิดเป็นร้อยละ 100        

1.3.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้   
                           ค่าคะแนนเท่ากับ 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม        

    1.3.3) ผลสะทอน   : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4   
         ยอมรับในกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

                เป็นผู้ยอมรับในกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การ         
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                ปฏิบัติเป็นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นจุดเด่น ผลการ  
                ประเมินความเป็นระบบเชื่อถือได้และประสิทธิผล   
                ของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอยู่ใน  
                 ระดับคุณภาพดีมาก 

1.4) การจัดท าแผนการจัดการเรียนร ูสูการปฏิบัติที่เนนผ ูเรียนเปนส าคัญและ  
       น าไปใชในการจัดการเรียนการสอน                                

1.4.1) เชิงปริมาณ  : ครูผสูอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการ  
                           ปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญและน าไปใชในการ  
                           จัดการเรียนการสอน จ านวน 143 คน        
1.4.2) เชิงคุณภาพ  : ของครูผูสอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู  
                           สู่การปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญและน าไปใชใน    
                           การจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 

     1.4.3) ผลสะทอน  :  สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4   
         ยอมรับในกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

                เป็นผู้ยอมรับในกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การ         
                ปฏิบัติเป็นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นจุดเด่น ผลการ  
                ประเมินความเป็นระบบเชื่อถือได้และประสิทธิผล   
                ของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอยู่ใน  

                                                          ระดับคุณภาพดีมาก 
   2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์ในพัฒนาการจัด การอาชีวศึกษา 

ดานจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้         
2.๑) การจัดการเรียนการสอน        

2.1.1) เชิงปริมาณ  : 1. ครผููสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรง 
                           สาขาวิชาที่สอน จ านวน 143 คน                                                                   

                                     2. ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุก  
                                                                     รายวิชาที่สอน จ านวน 143 คน                                                                 
                                     3. ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตาม  
                                                                     แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ 
                                                                     หลากหลาย จ านวน 143 คน                                                               
                                      4. ครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทาง   
                                                                     การศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียน    
                                                                     การสอน จ านวน 143 คน    
                                                                     5. ครูผสูอนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการ  
                                                                     เรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  
                                                                     จ านวน 143 คน       
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     2.1.2) เชิงคุณภาพ  : ครูผสูอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียน   
       การสอน คิดเป็นร้อยละ 100        

2.1.3) ผลสะทอน   : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก   
                           รอบ 4 ประเมินความเป็นระบบเชื่อถือได้และ  
                           ประสทิธิผลของการจัดการเรียนการสอน  
                           อาชีวศกึษาอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก      

2.๒) การบริหารจัดการชั้นเรียน       
2.2.1) เชิงปริมาณ  :  1. ครผููสอนที่จัดท าขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  
                            จ านวน 143 คน                                                                       

       2. ครูผสูอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือ  
       เอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน  
       จ านวน 143 คน                                                                 

           3. ครูผสูอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการ 
                                      ชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู้  
                                      จ านวน 143 คน                                                                 

       4. ครูผสูอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนม ี 
                                                                      ความมงุมั่นตั้งใจในการเรียน จ านวน 143 คน                                                      

       5. ครูผสูอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคล        
       ดานการเรียนและดานอ่ืน ๆ จ านวน 110 คน 

2.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการ  
                            ชั้นเรยีน คิดเป็นร้อยละ 95.38         
2.2.3) ผลสะทอน   : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก   
                           รอบ 4 ประเมินความเป็นระบบเชื่อถือได้และ  
                           ประสทิธิผลของการจัดการเรียนการสอน  
                           อาชีวศกึษาอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก      

2.3) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน                    
       ในชั้นเรียน         

2.3.1) เชิงปริมาณ   :  จ านวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบ              
                             อินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน         
                             การสอน จ านวน 88 ห้อง        

     2.3.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบ          
        อินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน         
        การสอน คิดเป็นร้อยละ 100         

2.3.3) ผลสะทอน   :  สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4   
ให้ความเห็นไว้ในรายงานผลการประเมินว่า  
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สถานศึกษามีกระบวนการในการด าเนินงานที่ท า 
ให้โครงการ กิจกรรมการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูง เพ่ือการจัดการเรียนการสอนใน      
ชั้นเรียน ส าเร็จตามวัตถุประสงค์           

 3) ดานการบริหารจัดการ  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานการบริหาร
จัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้       

3.๑) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ        
3.1.1) เชิงปริมาณ  :  1. ครผููสอนทีจ่ัดท าแผนพัฒนาตนเองและ                 
                            เขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 139 คน                                                                 
                            2. ครผููสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเอง 
                            อยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จ านวน 139 คน                                                                

       3. ครูผสูอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเอง 
       และการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน  
       การสอน จ านวน 139 คน                                                                  
       4. ครูผสูอนที่มีผลงานจากการพัฒนา  
       ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 12 คน                                                       
       5. ครูผสูอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนา  
       ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ 
       หรือเผยแพร จ านวน 139 คน      

3.1.2) เชิงคุณภาพ  : ครูผสูอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและ  
                           การพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 81.72        
3.1.3) ผลสะทอน  : สมศ.โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก  
                          รอบ 4 ประเมินความเป็นระบบเชื่อถือได้และ 
                          ประสิทธิผลของการบริหารจัดการสถานศึกษาใน 
                          ระดับคุณภาพ ดีมาก 

3.๒) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม         
3.2.1) เชิงปริมาณ  :  ครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหาร   
                            สถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 100                 
3.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษา    

       แบบมีสวนรวม ค่าคะแนนเท่ากับ 5                  
       ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม         

 3.2.3) ผลสะท้อน   : สมศ.โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
       ภายนอกรอบ 4 ประเมินความเป็นระบบเชื่อถือได้  
       และประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาใน 
       ระดับคุณภาพดีมาก มีจุดเด่นด้านการบริหาร 
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       จัดการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
       สถานศึกษา         

    3.3.1) เชิงปริมาณ  :  มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงส าหรับ  
                                                           บริหารจดัการภายในสถานศึกษาครบทุกฝายที่มี 
                                                           ประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบ RMS                    

3.3.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบ  
ฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
สถานศึกษา ค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม        

3.3.3) ผลสะทอน   : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ 
                           บริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย      
                           และเปนปจจุบัน    

3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี        
3.4.1) เชิงปริมาณ  :  1. สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนใน  

       ระบบทวิภาค ี คิดเป็นร้อยละ 38.23                                                       
                                       2. ผเูรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี  
                                                                      คิดเป็นร้อยละ 16.19                

3.4.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษา  
       ระบบทวิภาค ีค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ  
       ยอดเยี่ยม        

3.4.3) ผลสะท้อน   :  สมศ.โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกรอบ 4 ประเมินความเป็นระบบเชื่อถือได้     
และประสิทธิผลของการน านโยบายสู่การปฏิบัติใน 
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม โดยสถานศึกษามีจุดเด่นคือ 
การเพ่ิมผู้เรียนสายอาชีพจนผู้เรียนส าเร็จ 
การศึกษาและมีอาชีพรองรับตลอดจนเปิด 
สาขาวิชาใหม่เป็นที่ต้องการของสถาน 
ประกอบการ 

3.5) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน        
  3.5.1) เชิงปริมาณ  :  สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากร 
                                       เพ่ือการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ  
                                       91.67                

3.5.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือ  
                            การจัดการเรียนการสอน ค่าคะแนนเท่ากับ 5  
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                            ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม        
3.5.3) ผลสะท้อน   :  สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4  
                            ประเมินความเป็นระบบเชื่อถือได้และประสิทธิผล 
                            ของการน านโยบายสู่การปฏิบัติในระดับคุณภาพ  
                            ดีเยี่ยม ซึ่งรวมประเด็นการระดมทรัพยากรเพ่ือ 
                            การจัดการเรียนการสอนอยู่ด้วย 

3.6) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม         
   3.6.1) เชิงปริมาณ  : หองเรียน หองปฏิบัติการหรือโรงฝกงาน   

      ที่ไดรับการพัฒนาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู                 
      คิดเป็นร้อยละ 100                 

3.6.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน     
           หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  คะแนนเท่ากับ 5  
                           ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม         
3.6.3) ผลสะท้อน  :  สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4   
                           ประเมินความเป็นระบบเชื่อถือได้ และประสิทธิผล 
                           ของการบริหารสถานศึกษาระดับคุณภาพดีมาก  
                           โดยมีจุดเด่นคือ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ 
                           ด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ได้ 
                           อย่างมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
                           เรียบรอ้ย เหมาะสมกับแหล่งเรียนรู้ 

3.7) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน         
3.7.1) เชิงปริมาณ  : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแก ระบบไฟฟา    
                           ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา      
                           ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความ 
                           ปลอดภัยไดรับการบ ารุงรักษาและพัฒนาอยาง     
                           ตอเนื่อง         
3.7.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภค  
                           พ้ืนฐาน ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม        
3.7.3) ผลสะท้อน   : ความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบ  
                           สาธารณูปโภคพ้ืนฐานอยู่ในระดับคุณภาพ       
                           ยอดเยีย่ม        

3.8) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ        
3.8.1) เชิงปริมาณ  : ผเูรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนย์วิทยบริการ         
                           คิดเป็นร้อยละ 80                           
3.8.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและ                
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                           ศูนยวิทยบริการ ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ   
                           ยอดเยีย่ม        
3.8.3) ผลสะทอน   : ความพึงพอของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและ           
                           ศูนยวิทยบริการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม         

3.9) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายใน  
       สถานศึกษา         

3.9.1) เชิงปริมาณ  : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุม  
                           พ้ืนที่ใชงาน และสถานศึกษา จ านวน 140 Mbps       
3.9.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ต  
                           ความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายใน 
                           สถานศึกษา ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   
3.9.3) ผลสะทอน   : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอร 
                           เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใชงานดานสารสนเทศ  
                           ภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม            

3.10) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอน        
         ในชั้นเรียน        

3.10.1) เชิงปริมาณ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต           
                            ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน           
                            จ านวน 88 ห้อง        
3.10.2) เชิงคุณภาพ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต          
                            ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน            
                            คิดเป็นร้อยละ 100       
3.10.3) ผลสะทอน  : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบ                
                            อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียน            
                            การสอนในชั้นเรียนอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                           

  4) ดานน านโยบายสูการปฏิบัติ  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานการน า
นโยบายสูการปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้           

4.1) การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี                                     
4.1.1) เชิงปริมาณ  :  1. ครผููสอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและ      
                            เขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 139 คน                                                                 

                                       2. ครูผสูอนที่ไดรับการพัฒนาตนเอง       
                                                                     อยางนอย  12 ชั่วโมงตอป จ านวน 139 คน                                                                
                                       3. ครูผสูอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเอง  
                                                                      และการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน 
                                                                      การสอน จ านวน 139 คน                                                                 
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 4. ครูผสูอนที่มีผลงานจากการพัฒนา และ 
 การพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 12 คน                                                       
 5. ครูผสูอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง   
 และการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ  
 หรือเผยแพร จ านวน 139 คน       

4.1.2) เชิงคุณภาพ  : ครูผสูอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและ  
                           การพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 81.72        
4.1.3) ผลสะท้อน   : สมศ.โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก  
                           รอบ 4 ประเมินความเป็นระบบเชื่อถือได้และ 
                           ประสทิธิผลของการบริหารจัดการสถานศึกษาใน 
                           ระดับคุณภาพ ดีมาก 

   4.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
       4.2.1) เชิงปริมาณ  :  สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากร 
                                      เพ่ือการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ  
                                      91.67                

4.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือ  
                            การจัดการเรียนการสอน ค่าคะแนนเท่ากับ 5  
                            ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม        
4.2.3) ผลสะท้อน   :  สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4  
                            ประเมินความเป็นระบบเชื่อถือได้และประสิทธิผล 
                            ของการน านโยบายสู่การปฏิบัติในระดับคุณภาพ  
                            ดีเยี่ยม ซึ่งรวมประเด็นการระดมทรัพยากรเพ่ือ 

                                       การจัดการเรียนการสอนอยู่ด้วย  
4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา   

4.3.1) เชิงปริมาณ  : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา                
                           จ านวน 45 กิจกรรม       
4.3.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชน        

                 และจิตอาสา อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม                                      
4.3.3) ผลสะท้อน   : ชุมชน สังคม ในท้องถิ่นยอมรับยกย่องสถานศึกษา  
                           ในการให้บริการชุมชนและจิตอาสาทุกครั้งที่จัด 
                           กิจกรรมยืนยันได้จากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

4.4) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายใน 
       สถานศึกษา        

4.4.1) เชิงปริมาณ  : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุม  
                           พ้ืนที่ใชงาน และสถานศึกษา จ านวน 140 Mbps       
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4.4.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ต  
                           ความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายใน 
                           สถานศึกษา ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   
4.4.3) ผลสะท้อน   : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอร 
                           เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใชงานดานสารสนเทศ  
                           ภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม            

4.5) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน      
4.5.1) เชิงปริมาณ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต           
                          ความเรว็สูงในการจัดการเรียนการสอน           
                          จ านวน 88 ห้อง        
4.5.2) เชิงคุณภาพ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต          
                          ความเรว็สูงในการจัดการเรียนการสอน            
                          คิดเป็นร้อยละ 100       
4.5.3) ผลสะท้อน  : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบ                
                          อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน            
                          การสอนในชั้นเรียนอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                           

๔.2.2 จุดเดน        
    จุดเดนของการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษาดานการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการน านโยบายสูการปฏิบัติตามบริบทของ 
สถานศึกษา ตามข้อการประเมินดังนี้ 
ข้อการประเมิน 2.1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
ข้อการประเมิน 2.1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ    
                             ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
ข้อการประเมิน 2.2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
ข้อการประเมิน 2.2.2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ใน  
                             การจัดการเรียนการสอน 
ข้อการประเมิน 3.1.1  การจัดการเรียนการสอน 
ข้อการประเมิน 3.1.2  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
ข้อการประเมิน 3.1.3  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ข้อการประเมิน 3.2.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
ข้อการประเมิน 3.2.2  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  

๔.2.3 จุดที่ควรพัฒนา       
    - ไม่มี - 

๔.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       
    - ไม่มี - 
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๔.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู  
๔.3.๑ ผลสัมฤทธิ์      
  1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสราง

สังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรูตามรายการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้    

1.๑) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ       
1.1.1) เชิงปริมาณ  :  1. ครผููสอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและ      
                            เขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 139 คน                                                                 

                                       2. ครูผสูอนที่ไดรับการพัฒนาตนเอง       
                                                                     อยางนอย  12 ชั่วโมงตอป จ านวน 139 คน                                                                
                                       3. ครูผสูอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเอง  
                                                                      และการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน 
                                                                      การสอน จ านวน 139 คน                                                                 

 4. ครูผสูอนที่มีผลงานจากการพัฒนา และ 
 การพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 12 คน                                                       
 5. ครูผสูอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง   
 และการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ  
 หรือเผยแพร จ านวน 139 คน       

1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ครูผสูอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและ  
                           การพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 81.72        
1.1.3) ผลสะทอน   : สมศ.โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก  
                           รอบ 4 ประเมินความเป็นระบบเชื่อถือได้และ 
                           ประสทิธิผลของการบริหารจัดการสถานศึกษาใน 

                                      ระดับคุณภาพ ดีมาก 
1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม        

1.2.1) เชิงปริมาณ  : ครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหาร   
                           สถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 100                 
1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษา    

      แบบมีสวนรวม ค่าคะแนนเท่ากับ 5                  
      ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม         

 1.2.3) ผลสะทอน  : สมศ.โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
      ภายนอกรอบ 4 ประเมินความเป็นระบบเชื่อถือได้  
      และประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาใน 
      ระดับคุณภาพดีมาก มีจุดเด่นด้านการบริหาร 

                จัดการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
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1.3) การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา        
   1.3.1) เชิงปริมาณ  :  มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงส าหรับ  
                                                           บริหารจดัการภายในสถานศึกษาครบทุกฝายที่มี 
                                                           ประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบ RMS                    

1.3.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบ  
ฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
สถานศึกษา ค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม        

1.3.3) ผลสะทอน   : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ 
                           บริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย      
                           และเปนปจจุบัน    

1.4) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน        
 1.4.1) เชิงปริมาณ  : สาขาวชิาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากร 
                                     เพ่ือการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ  
                                     91.67                

1.4.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือ  
                           การจัดการเรียนการสอน ค่าคะแนนเท่ากับ 5  
                           ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม        
1.4.3) ผลสะทอน   : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4  
                           ประเมินความเป็นระบบเชื่อถือได้และประสิทธิผล 
                           ของการน านโยบายสู่การปฏิบัติในระดับคุณภาพ  
                           ดีเยี่ยม ซึ่งรวมประเด็นการระดมทรัพยากรเพ่ือ 
                           การจัดการเรียนการสอนอยู่ด้วย 

  1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา                                      
1.5.1) เชิงปริมาณ  : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา                
                           จ านวน 45 กิจกรรม       
1.5.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชน        

                 และจิตอาสา อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม                                      
1.5.3) ผลสะทอน   : ชุมชน สังคม ในท้องถิ่นยอมรับยกย่องสถานศึกษา  
                           ในการให้บริการชุมชนและจิตอาสาทุกครั้งที่จัด 
                           กิจกรรมยืนยันได้จากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสราง
สังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามรายการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้        

2.๑) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย                                      
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2.1.1) เชิงปริมาณ   : ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร้างสรรค์               
                                                                      หรืองานวิจัย โดยแยกเป็น  
                                                                   - โครงการของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 209           
                                                                     โครงการ จ านวนที่เข้าประกวดทั้งหมด 24        
                                                                     โครงการ และได้รับรางวัล 18 รางวัล  
                                                                   - สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 13 ชิ้น    

                           ได้รับรางวัล 3 ชิ้น               
2.1.2) เชิงคุณภาพ  : ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รับถ้วยพระราชทานสมเด็จ                  

       พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9                      
       เงินรางวัล 10,000 บาทการประกวดวิจิตรการ 
       เครื่องนมัสการทองน้อย ชื่อผลงาน “ทองน้อย    
       นพคุณ” โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริม   
       สยามสู่ความยั่งยืน  กิจกรรม “สืบสานศาสตร์ศิลป์  
       การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง  
       ระดับชาติ ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 16-18  
       กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่  
       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี   
       จังหวัดสุพรรณบุรี 
    : ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ ระดับภาค                                           
      Sweet Potato instant Powder Soup    
      ประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้การ 
      น าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   
      ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ 

              : ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค                               
                                                                    ผลงานสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาลวดลายฝาชีสานมือ 
                                                                    สูก่ารออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย  ประเภทที่   
                                                                    5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
          : ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค                                        
                                                                    Corn broth from com cob  ประเภทที่ 10    
                                                                    การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย 
                                                                    นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่           
                                                                    ภาคภาษาอังกฤษ     

2.1.3) ผลสะทอน   : ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดย 
                           คณะกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
                           ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับ 
                           ภาค ภาคใต้ และระดับชาติ น าผลงานนวัตกรรม 
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                           สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ 
                           ผู้เรียนไปเผยแพร่ในงานสุดยอดนวัตกรรม 
                           อาชีวศกึษาประจ าปีการศึกษา 2561 

2.2) การจัดการเรียนการสอน       
2.2.1) เชิงปริมาณ  : 1. ครผููสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรง 
                           สาขาวิชาที่สอน จ านวน 143 คน                                                                   

                                     2. ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุก  
                                                                     รายวิชาที่สอน จ านวน 143 คน                                                                 
                                     3. ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตาม  
                                                                     แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ 
                                                                     หลากหลาย จ านวน 143 คน                                                               
                                      4. ครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทาง   
                                                                     การศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียน    
                                                                     การสอน จ านวน 143 คน    
                                                                     5. ครูผสูอนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการ  
                                                                     เรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  
                                                                     จ านวน 143 คน       
     2.2.2) เชิงคุณภาพ  : ครูผสูอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียน   

       การสอน คิดเป็นร้อยละ 100        
2.2.3) ผลสะท้อน   : สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก   
                           รอบ 4 ประเมินความเป็นระบบเชื่อถือได้และ  
                           ประสทิธิผลของการจัดการเรียนการสอน  
                           อาชีวศกึษาอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  

3. ด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ 

3.1.1) เชิงปริมาณ :  ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็น  
                           ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
                           จ านวน 34 คน เมื่อเทียบกับจ านวนผู้เรียน 
                           กลุ่มเปา้หมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็น 
                           ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
                           จ านวน 39 คน 

3.1.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
                           การประอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 87.17  
3.1.3) ผลสะท้อน  :  สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก   
                           รอบ 4 ประเมินความเป็นระบบเชื่อถือได้และ  
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                           ประสทิธิผลของการจัดการเรียนการสอน  
                           อาชีวศกึษาอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  

๔.3.2 จุดเดน        
     ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบวิชาชีพอิสระ 
สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนโดยการก าหนดโครงการ/กิจกรรมตามโครงการที่ได้ก าหนด       
ไว้ในแผนปฏิบัติการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์บ่มเพาะ โครงการอบรมบ่มเพาะการเป็น
ผู้ประกอบการ “การเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
โครงการรองรับการประเมิน โครงการส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน “ธุรกิจเดิม
และธุรกิจใหม่”กลุ่มธุรกิจเดิม สามารถด าเนินงานได้อย่างยั่งยืนมากกว่า 1 ปี ผู้ประกอบธุรกิจมีรายได้
ระหว่างเรียน และด าเนินการโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA รวมทั้งเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา กลุ่มธุรกิจเดิม สามารถด าเนินงานได้อย่างยั่งยืนมากกว่า 1 ปี ผู้ประกอบธุรกิจมี
รายได้ระหว่างเรียน  

๔.3.3 จุดที่ควรพัฒนา       
   กลุ่มธุรกิจใหม่ ควรจะมีการด าเนินการในทุกแผนกวิชา 

๔.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       
   พ้ืนที่ในการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ 

  
  
  



๙๕ 
 

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา              
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา จ านวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม 
 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 5 ด้าน 25 ข้อ การประเมิน ดังนี้ 

 5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการ
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่า

น  าหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 

(ค่าน  าหนักxค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
2 ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค ์ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 ผู้เรยีนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 

หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
5 ยอดเยี่ยม 3 15 

4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

4 ดีเลิศ 3 12 

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8 
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 
7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ  

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
5 ยอดเยี่ยม 3 15 

8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 15 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 245 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1  =    ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 

           250 
245 x 100 
     250 
=  98 

สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษา  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษา 
       ☑ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ☐ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)      ☐ ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
       ☐ ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)        ☐ ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 500.00) 
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5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม และมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  ปรากฏผลดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนกเป็น
รายการประเมิน 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่า

น  าหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 

(ค่าน  าหนักxค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  

 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรบัปรงุรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัตทิี่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

  5  

 2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสู้่
การปฏิบัต ิ

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

 2.2 การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญและน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 50 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2  =    ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 

           50 
  50 x 100 
      50 
=  100 

สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษา  ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
       ☑ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ☐ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)      ☐ ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
       ☐ ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)        ☐ ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 500.00) 
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5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร 
จัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ
ประเมิน 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่า

น  าหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 

(ค่าน  าหนักxค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1. ครูผู้สอน   10  

 1.1 การจัดการเรยีนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
 1.2 การบริหารจัดการช้ันเรยีน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 
 1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา   10  
 2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
 2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมลู

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 100 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3  =    ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 

           100 
 100 x 100 
      100 
=  100 

สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษา  ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
       ☑ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ☐ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)      ☐ ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
       ☐ ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)        ☐ ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 500.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

5.1.4 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ  
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ปรากฏผลดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่า

น  าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 

(ค่าน  าหนักxค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30 
2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน

การสอน 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 การบริการชุมชนและจติอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 50 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4  =    ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 
           50 

   50 x 100 
       50 
=  100 

สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษา  ด้านที่ 4 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
       ☐ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ☐ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)      ☐ ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
       ☐ ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)        ☐ ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 500.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

5.1.5 ด้านปัจจัยพื นฐาน 
  สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน  หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อม
และเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่า

น  าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 

(ค่าน  าหนักxค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1 อาคารสถานท่ี ห้องเรยีน ห้องปฏบิัติการ 

โรงฝึกงาน หรืองานฟารม์ 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
4 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้

งานด้านสารสนเทศภายในสถานศกึษา 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 การเข้าถึงระบบอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรยีนการสอนในช้ันเรียน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 50 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5  =    ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 

           50 
  50 x 100 
      50 
=  100 

สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษา  ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื นฐาน 
       ☑ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ☐ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)      ☐ ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
       ☐ ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)        ☐ ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 500.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
  สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ค่าน  าหนัก 

(100) 

คะแนน 
ที่ได้จากากร

ประเมินแต่ละด้าน 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 

(ค่าน  าหนักxค่าคะแนน) 
1 ผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็

การศึกษา 
50 245  245 x 100       = 49 

      250 
 

2 หลักสตูรและการจัดการ
เรียนการสอน 

10 50    50 x 100       = 10 
       50 
 

3 ครูผูส้อนและผู้บรหิาร
สถานศึกษา 

20 100  100 x 100       = 20 
      100 
 

4 การมีส่วนร่วม 10 50    50 x 100       = 10 
       50 
 

5 ปัจจัยพื้นฐาน 10 50   50 x 100       = 10 
      50 
 

ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม 495 99 
สรุป  ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
        ☑ ยอดเยี่ยม           (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) 
        ☐ ดีเลิศ                (ร้อยละ 70.00-79.99) 
        ☐ ดี                     (ร้อยละ 60.00-69.99) 
        ☐ ปานกลาง           (ร้อยละ 50.00-59.99) 
        ☐ ก าลังพัฒนา         (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

 

ส่วนที่ 6 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
 
 ผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาศึกษาวิเคราะห์
เพ่ือก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 
 

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา                           

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

-โครงการน าเสนอผลงานโครงการวิชาชีพ 
-โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ -โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา 
ระดับอาชี วศึกษาจั งหวัด  ระดับภาค และ
ระดับชาติ 

 



๑๐๒ 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

ภาคผนวก 
 

ก. ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561      

ข. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของระบบ 
V-e-Sar ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก. ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการประเมินตนเอง      

        เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๔ 
 

 

โครงการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

วันพฤหัสบดีที่  24  มกราคม  2562 
ณ  ห้องประชมุพระเงนิ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครูลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุมพระเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

 

  

 



๑๐๕ 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

นายสมบูรณ์  ชดช้อย 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ประธานเปดิโครงการ 
 

นายพิมนศิลป์  ทัพนันตกุล 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
กล่าวรายงาน 

 

นางวณี  ฤทธิผล 
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 

 

 

 



๑๐๖ 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการประเมินตนเอง        

เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวแทนน าเสนอผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวแทนน าเสนอผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

  

  

  

  



๑๐๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  ของระบบ V-e-Sar ระบบรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  www.verar.org 
 



๑๑๑ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  www.verar.org 
 



๑๑๒ 
 
 
 
 
 

 
 

ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  www.verar.org 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


