
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รายงานผลการประเมินตนเอง                                

(Self Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา 2562 

 

วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ค ำน ำ 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึงหลักการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาโดยแยกเป็นระบบการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก     
โดยก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชจัดท าระบบประกันคุณภาพโดยมีกระบวนการในการ
ด าเนินการ ดังนี้  ๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา  ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๓) ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๔) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ๕) ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ๖) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาพรอมจัดส่งรายงานและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปยังส านักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค  ๗) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากผลการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ในโอกาสนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ขอขอบคุณคณะกรรมการวิทยาลัย ฯ 
บุคลากรทุกฝ่าย  สถานประกอบการ  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชนที่มีส่วนให้การด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2562  เกิดสัมฤทธิผล เป็นผลดีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ  
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 

                                          (นายสมบูรณ์  ชดช้อย) 
                                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                                               
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2. ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
3. มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
4. รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
5. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 
6. แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
      
           วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการจัดท าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  โดยด าเนินการจัดให้มีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพตามประเด็นการประเมิน เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันและมอบหมายหน้าที่ใน
การจัดท าการประเมินตนเองเพ่ือประกันคุณภาพของสถานศึกษา โดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ประจ าปี
การศึกษา 2562 ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมและแจกคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พร้อมเครื่องมือการ
ประเมินให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าและติดตามการประกันคุณภาพ
ภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช ในรอบปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน           
ซึ่งประกอบด้วยคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 5 ด้าน 
25 ข้อการประเมิน โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำชในรอบปี
กำรศึกษำ 2562 ประกอบด้วย 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
  ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา         
พ.ศ. 2561 ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5 ด้าน สรุปได้ดังนี้ 
   1.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 1,554 คน คิดเป็นร้อยละ 87.21 เมื่อเทียบกับจ านวน
ผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ผู้เรียนร้อยละ 96.61 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ องค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาด
ใหญ่ ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพ
อิสระ โดยมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับชาติ 5 ดาว มีการสนับสนุน
ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัล
ระดับชาติ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลการประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาชีพได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 
97.97 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
84.63 และผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน ภาครัฐ 
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 94.87 
   1.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ จ านวน 28 สาขาวิชา จากทั้งหมด 28 สาขาวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 100  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
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หรือ ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 26 สาขาวิชา จากทั้งหมด 28 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 92.80 
อีกทั้งยังมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ ที่ 21 คิดเป็นร้อยละ 100 
   1.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
   ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอนคิดเป็นร้อยละ 100    
มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ด้านเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง มีการ
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท าวิจัยเพ่ือคุณภาพการจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนโดยจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
มีข้อมูลสารสนเทศ หรือเอกสารประจ าชั้นเรียน และรายวิชา ใช้เทคนิคบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียน ดูแลช่ วยเหลือ
ผู้เรียนรายบุคคลทั้งด้านการเรียน และอ่ืน ๆ  
   ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ รวมทั้ง
เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง และกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ 
มีการน าผลการพัฒนางานเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจาการพัฒนาตนเอง และพัฒนา
วิชาชีพ ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ ผู้บริหารสถานศึกษายุดหลักการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมและใช้นวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา “SACRG MODEL” มีการ
บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   1.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ได้ตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และมี
การประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 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 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 ที่ส่งผลต่อคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 5 ด้ำน 25 ข้อกำรประเมิน ได้ดังนี้ 
 1. ข้อการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”  จ านวน 24 ข้อการประเมิน  
 2. ข้อการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีเลิศ”  จ านวน  -   ข้อการประเมิน 
 3. ข้อการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”  จ านวน  1  ข้อการประเมิน 
 4. ข้อการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ปานกลาง”  จ านวน  -   ข้อการประเมิน 
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 5. ข้อการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ก าลังพัฒนา”  จ านวน  -   ข้อการประเมิน 
 เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 โดยภาพรวมสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
คิดเป็นร้อยละ 99.15 
 มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 96.10 
 มำตรฐำนที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
95.00  
 ผลกำรประเมินรวมอยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.40 
  1.2 จุดเด่น 
  1) สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถ
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  
  2) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการของ
วิทยาลัยฯ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสถานประกอบการ และได้รับรางวัลชนะเลิศองค์การมาตรฐานดีเด่น
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 
  3) สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะใน
การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  4) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
  5) ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
  6) สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  7) ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกภาคส่วน โดยใช้นวัตกรรม “SACRG Model” ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
  8) สถานศึกษาจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ 
  9) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
  10) สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง ควบคู่ไปกับความมีน้ าใจและมีจิตอาสา น าความรู้สู่การ
ปฏิบัติจริงสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
 

  1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
  1) พัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเพ่ือใช้
ประโยชน์ได้จริงหรือได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น 
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  2) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพเพ่ือเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ทางด้านทักษะ
วิชาชีพในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

  1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
  1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยให้เข้าร่วมการประกวด แข่งขันในระดับต่างๆ หรือมีการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  2) สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารควรมีการรับรองมาตรฐานทุกชิ้นและควร
พัฒนาให้มีกระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมต่อไป 
  ๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
ทักษะวิชาชีพในระดับต่างๆ 
 

2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนร่วมและสถาน
ประกอบการ โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนให้เข้าสู่มาตรฐานอาชีพและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม อันสอดคล้องกับ     
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “ทักษะดี มีน้ าใจ” ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่ าวสาร ผลงาน
หลากหลายช่องทาง และเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้าอบรมวิชาชีพหลักสูตรต่าง ๆ        
ที่สนใจจากแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัยฯ และออกให้บริการวิชาการและวิชาชีพนอกสถานที่ ซึ่งสอดคล้อง
กับเอกลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีว่า “เป็นแหล่งเรียนรู้ มีครูดี เป็นที่เชื่อถือของสังคม” 
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และด าเนินงานตาแผนงาน โครงการจนบรรลุ
เป้าหมาย อาทิเช่น ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยจัดการศึกษาแบบ
มีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการของประชาชนและบริบทด้านพ้ืนที่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ เปิดโอกาสทางการเรียนรู้และเพ่ิมปริมาณผู้เรียน
สายอาชีพตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอีกด้วย 
 

4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้แก่
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  รายละเอียดดังนี้ 
  4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
   เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ    
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช    
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วยส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชจึงจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคนร่วมกัน
ปฏิบัติธรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ และเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา โดยใช้
แนวทางวิถีธรรมวิถีไทย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อนเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษา 
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  4.2 วัตถุประสงค์ 
   - เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 
   - เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนของชาติ ตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม  
   - เพ่ือให้เยาวชนน าหลักธรรมในศาสนามาปรับใช้ในการศึกษาเล่าเรียน
ให้ประสบความส าเร็จ และปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้แนวทางวิถีธรรมวิถีไทยภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

  4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 
   - ไม่มี – 
 

  4.4 วิธีการด าเนินงาน 
   ด าเนินการให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกคนทั้งผู้หญิง และผู้ชายทุก
ศาสนา ให้มีการปฏิบัติธรรม โดยผู้ชายที่นับถือศาสนาพุทธบรรพชาสามเณร เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน  ผู้หญิง
ที่นับถือศาสนาพุทธ บวชเนกขัมนารี เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน  ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งผู้ชายและผู้หญิง
เข้าค่ายจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน  และในส่วนของศาสนาคริสต์เข้าร่วม
กิจกรรมทางโบสถ์ของศาสนาคริสต์ จ านวน 3 กิจกรรม กิจกรรมละ 1 วัน  
  4.5 ผลการด าเนินงาน 
   โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 และ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2562 
รวมทั้งสิ้น 1,120 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   - ผู้เข้าร่วมบรรพชาสามเณร  จ านวน 165 คน 
   - ผู้เข้าร่วมบวชเนกขัมนารี  จ านวน 827 คน 
   - ผู้เข้าร่วมค่ายจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม      จ านวน 127 คน 
   - ผู้เข้าร่วมท ากิจกรรมตามหลักศาสนาคริสต์           จ านวน 1 คน 
  4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
   4.6.1 ประโยชน์ที่เกิดแก่นักเรียน นักศึกษา 
   นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมน าหลักธรรมทางศาสนามา
ปรับใช้ในการศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความส าเร็จ และปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ยึดแนวทางวิถี
ธรรมวิถีไทยภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้ได้รับ
รางวัลดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับต่างๆ อาทิเช่น 
    - นักเรียน นักศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9 ประจ าปี 
2562 จากโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง จากโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร
รางวัลความประพฤติดีของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 57 ประจ าปีการศึกษา 
2562 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสพิธีมอบ
ทุนการศึกษาเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2562 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2562 จากกระทรวงศึกษาธิการ 

4.6.2 ประโยชน์ที่เกิดแก่สถานศึกษา 
สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสถาน

ประกอบการ ตลอดจนได้รับรางวัลให้สถานศึกษาเป็น Best Practice เรื่องการส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษามีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 
เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบ ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยผลการประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพยอดเยี่ยม ส่งผล
ให้ไดส้ถานศึกษาได้รับรางวัลดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรมในระดับต่างๆ อาทิเช่น 
   - สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2562  
   - สถานศึกษาได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ องค์กรที่รณรงค์ป้องกัน
การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดเพ่ือปกป้องเด็กและเยาวชน ประจ าปี 2562 จากศูนย์
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   4.6.3 ประโยชน์ที่เกิดแก่ชุมชนและสังคม 
   ลดปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นภายในชุมชนและสังคมอันเป็นที่อยู่อาศัยของ
นักเรียน นักศึกษา เนื่องจากนักเรียน นักศึกษาน าหลักธรรมในศาสนามาปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้แนวทางวิถีธรรมวิถีไทยภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
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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 

รายนามผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

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

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     นายสมบูรณ์  ชดช้อย     

                                                 ฝ่ายบริหารทรัพยากร   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    ฝ่ายวิชาการ   ฝ่ายพัฒนากิจการ นร. นศ. 

 นางสุภาณี  ภารพบ 
รองผู้อ านวยการ 

  
นางวณี  ฤทธิผล 

ท าหน้าที่ รองผู้อ านวยการ  
   

นางนรินทร์ นวลเจริญ  
ท าหน้าที่ รองผู้อ านวยการ   

นายสมพงศ์ วรรณถนอม 
ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการ  

                         งานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนและงบประมาณ    แผนกวิชาการบัญชี   งานกิจกรรมนักเรียน นักศกึษา 

 นางสุนิสา  พละศึก   นางวณี  ฤทธิผล    นางรุ่งฤดี  ไพโรจน์   นายรพีพัฒน์  พรหมดนตรี 

                         งานบุคลากร   งานความร่วมมือ    แผนกวิชาการตลาด   งานโครงการพิเศษและบรกิารชุมชน 

 นางสาวสุกาญจน์ดา  ยี่สุ่นแซม   นางนุชนาถ หนุมาศ    นางเบญจง  วรรณมาศ   นางเพ็ญศรี  ตันติสุทธิเวท 

                        
 งานการเงิน   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ    แผนกวิชาการเลขานุการ   งานครูท่ีปรึกษา 

 นางกรรณิกา  แซ่ต่ัน   นายทัศน์พงศ์  พงศ์สมัคร    นางทวีรัตน์  อิสรธราดล   นางมาลัย  ชูขันธ์ 

                        
 งานบัญชี   งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 

และสิ่งประดิษฐ์ 
   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   งานปกครอง 

 นางสาวรัชนีวรรณ  ศรีทอง
เพิงเพิง 

  นางสาววัชรี  ฮั่นวิวัฒน์    นางสาวนฤมล  ตรีตรง   นายสมพงศ์  วรรณถนอม 

                        
 งานพัสดุ   งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
   แผนกวิชาการจัดการ

ท่ัวไป 
  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

 นายปิยวิทย์  หนุมาศ   นางวรณัน  พงษ์จีน    นางสาวปานทิพย์  จันทรเ์รืองฤทธ์ิ   นางพัชรีย์  ทองขวัญ 

                         งานอาคารและสถานที่   งานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

   แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ 

  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

 นายภักดี  เรืองศรี   นางสาวอรอุมา  ส่งบ าเพ็ญ    นางนันทรัตน์ ชนะชู   นางวัลนี  บุญศรี 

                         งานทะเบียน   งานศูนย์ผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา 

   แผนกวิชาผ้าและเคร่ือง
แต่งกาย 

      
 นางสาวกัณฐิกา  แสงสุวรรณ   นายทัศน์พงศ์  พงศ์สมัคร    นางอารี  มีบุญมาก       
                         งานประชาสัมพันธ์   งานส่งเสริมผลิตผลการค้า

และประกอบธุรกิจ 
   แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ       

 นายทวีศักด์ิ  หนูทิม   นายคมกริช  พลเดช    นางสาวจินดาหรา ข าคม       
                               หน่วยควบคุมภายใน

สถานศึกษา 
   แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์       

       นางนรินทร์  นวลเจริญ    นางณัติฐา  เพ็ชรแก้ว       
                               งานร้านค้าสหกรณ์    แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ       
       นางสาวปานทิพย์  จันทรเ์รืองฤทธ์ิ    นางจตุพร  กิจผลิต       
                                      แผนกวิชาการท่องเท่ียว       
              นางสาวพรศรี  สุขสบาย       
                                      แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ       
              นายสุขุม  แป้นศรี       
                                      แผนกวิชาสามัญ       
              นางสาวสรัญญา นนทโชติ       
                                      แผนกวิชาสัมพันธ์       
              นายสมโชค  ทิพย์มณี       
                                      งานพัฒนาหลักสูตรการ

เรียน การสอน 
      

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

โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย 



๑๐ 
 

  

2.3  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านบุคลากรของ
สถานศึกษา ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ และด้านงบประมาณดังนี้ 

 2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 1/2562 
(จ าแนกตามสาขางาน และเพศ) 

  
 

หน่วย : คน 

ที ่ ประเภทวิชา 
ภาคเรียนที่ 1/2562 

รวม 
ชาย หญิง 

1 พาณิชยกรรม 113 1,347 1,460 
2 คหกรรม 153 503 656 
3 อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 31 455 486 
4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14 25 59 

รวมนักเรียน ระดับ ปวช. (จ านวน 89 ห้องเรียน) 331 2,330 2,661 

ที่มา : งานทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
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๑๑ 
 

  

จ านวนนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 1/2562 
(จ าแนกตามสาขางาน และเพศ) 

  
 

หน่วย : คน 

ที ่ ประเภทวิชา 
ภาคเรียนที่ 1/2562 

รวม 
ชาย หญิง 

1 บริหารธุรกิจ 65 908 973 
2 คหกรรม 86 238 324 
3 อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 33 319 342 
4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 65 87 

รวมนักศึกษา ระดับ ปวส. (จ านวน 70 ห้องเรียน) 206 1,530 1,736 

ที่มา : งานทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
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๑๒ 
 

  

ก) จ านวนผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ปรากฎดังตารางต่อไปนี ้

 
 

ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี

1. สาขางานการบัญชี 197       -        181       -        196       -        574       
2. สาขางานการตลาด 78         -        63         -        46         -        187       
3. สาขางานการเลขานกุาร 43         -        55         -        54         -        152       
4. สาขางานการจัดการส านกังาน 36         -        -        -        -        -        36         
5. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 116       -        106       -        109       -        331       
6. สาขางานธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป -        -        -        8           7           15         
6. สาขางานธุรกิจค้าปลีกท่ัวไปสมัยใหม่ 42         -        -        -        -        -        42         
7. สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ -        -        -        21         7           28         
8. สาขางานภาษาต่างประเทศ 31         -        35         -        29         -        95         
9. สาขางานเส้ือผ้าแฟชัน่ 6           -        3           -        5           -        14         
10. สาขางานแฟชัน่ดีไซน์ 10         -        6           -        7           -        23         
11. สาขางานอาหารและโภชนาการ 158       -        147       -        152       -        457       
12. สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 10         -        15         -        21         -        46         
13. สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 45         -        37         -        34         -        116       
14. สาขางานการโรงแรม 139       -        135       -        113       -        387       
15. สาขางานการท่องเท่ียว 38         -        26         -        35         -        99         
16. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 29         -        30         -        -        -        59         

978       -        839       29         801       14         2,661    

1. สาขางานการบัญชี 184       25         184       28         -        -        421       
2. สาขางานการตลาด 53         -        49         -        -        -        102       
3. สาขางานการเลขานกุาร 13         17         19         -        -        -        49         
4. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 92         -        70         -        -        -        162       
5. สาขางานธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป -        7           6           -        -        -        13         
6. สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ -        9           9           -        -        -        18         
7. สาขางานภาษาต่างประเทศ 20         -        8           -        -        -        28         
8. สาขางานงานการจัดการโลจิสติกส์ 34         -        18         -        -        -        52         
9. สาขางานการจัดการท่ัวไป 32         -        36         -        -        -        68         
10. สาขางานการจัดการส านกังาน 19         -        41         -        -        -        60         
11. สาขางานเทคโนโลยีแฟชัน่และส่ิงทอ -        6           5           -        -        -        11         
12. สาขางานเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ -        5           1           -        -        -        6           
13. สาขางานอาหารและโภชนาการ -        110       91         -        -        -        201       
14. สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ -        18         19         -        -        -        37         
15. สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ -        13         13         -        -        -        26         
16. สาขางานการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม -        21         22         -        -        -        43         
17. สาขางานการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม -        148       -        98         -        -        246       
18. สาขางานการบริการบนเรือส าราญ -        15         22         -        -        -        37         
18. สาขางานการท่องเท่ียว -        38         -        31         -        -        69         
19. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 32         -        55         -        -        -        87         

479       432       668       157       -        -        1,736    
1,457    432       1,507    186       801       14         4,397    

จ านวนผู้เรียน จ าแนกตามระดับ สาขางาน ช้ันปี

รวมท้ังส้ิน

ระดับ / สาขางาน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รวม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

รวม

ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3
รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 (ที่มา : งานทะเบียน) 
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  ข) จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา ปกีารศึกษา 2562 ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2561       
ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา มีงานท า หรือศึกษาต่อ 

ปวช.3 1086 773 816 

ปวส.2 703 726 663 

รวม 1,789 1,499 1,479 

        

ปีการศึกษา 2562       
ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา   
ปวช.3 988 769   
ปวส.2 794 785   
รวม 1,782 1,554   

(ข้อมูล ณ วันที่  26 พฤษภาคม 2563  ที่มา จากงานทะเบียน)   

        

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา     

ระดับ ปวช.3 แรกเข้า ปี 2560 988   

  
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปี 
2562 769   

ระดับ ปวส.2 แรกเข้า ปี 2561 794   

  
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปี 
2562 785   
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2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา  
  ก) จ านวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2562 : จ าแนกตามประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : คน 

ล าดับ ประเภทบุคลากร 
อัตราก าลัง 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 ผู้บริหาร 4 1 5  
2 ข้าราชการครู 15 59 74  
3 ข้าราชการพลเรือน - 2 2  
4 พนักงานราชการ (ครู) 3 7 10  
5 ครูผู้ทรงคุณค่า - 3 3  
6 ครูจ้างสอน 10 45 55  
7 ลูกจ้างประจ า 3 - 3  
8 ลูกจ้างชั่วคราว 17 30 47  
9 ลูกจ้างเหมาบริการ - 1 1  

รวมทั้งสิ้น 52 148 200  

   ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 (ท่ีมา : งานบุคลากร) 



๑๕ 
 

  

ข) จ านวนผูบ้ริหารและครูผู้สอน : จ าแนกตามสภาพ/เพศ/วุฒกิารศึกษา/ต าแหน่ง 
 

 
  
 2.3.3  ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน  

ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปิดท าการสอน 5 ประเภทวิชา ได้แก่ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม /บริหารธุรกิจ, ประเภทวิชาคหกรรม, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเตรียมอาชีวศึกษา ทั้งในระดับ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และ หลกัสูตร
ประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) เพ่ือเป็นการรองรับความต้องการของ นักเรียน นักศึกษา และ
ตลาดแรงงาน  

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  

ข้า
รา

ชก
าร

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 (ค
รู)

ครู
ผู้ท

รง
คุณ

ค่า

ครู
อัต

รา
จ้า

ง

ชา
ย

หญิ
ง

ปริ
ญ

าต
รี

ปริ
ญ

ญ
าโ

ท

ปริ
ญ

ญ
าเ

อก

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 (ค
รู)

ครู
ผู้ช่

วย

ครู
 ค

ศ.
1

ช า
นา

ญ
กา

ร 
(ค

ศ.
2)

ช า
นา

ญ
กา

รพิ
เศ

ษ 
(ค

ศ.
3)

เชี่
ยว

ชา
ญ

 (ค
ศ.

4)

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

2 แผนกวิชาการบัญชี 17   11   -  -  6     1     16   9     8     -  -  -  1     2     8     -  

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

4 แผนกวิชาเลขานกุาร 10   8     -  -  2     -  10   7     3     -  -  1     -  4     3     -  

5 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12   8     -  -  4     5     7     5     7     -  -  -  1     4     3     -  

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

7 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 17   5     3     2     7     1     16   12   5     3     -  -  5     -  -  

8 แผนกวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 8     3     -  -  5     1     7     6     2     -  -  2     -  1     -  -  

9 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 11   3     1     -  7     1     10   7     4     -  1     1     1     -  1     -  

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

11 แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ 6     4     2     -  -  -  6     4     2     -  2     -  2     2     -  -  

12 แผนกวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเท่ียว 3     2     1     -  -  1     2     3     -  1     -  2     -  -  -  

13 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 7     3     1     -  3     6     1     5     2     -  1     -  1     1     1     -  

14 แผนกวิชาสามัญ 12   9     -  -  3     4     8     8     4     -  -  -  4     3     2     -  

15 แผนกวิชาสัมพันธ์ 11   7     -  -  4     3     8     9     2     -  -  4     3     -  -  

147 79   10   3     55   32   115 94 53   -  10   4     17   27   30   1     

ต าแหน่งผู้บริหาร/ครูข้าราชการ

รวมท้ังส้ิน

ล าดับ ผู้บริหาร/แผนกวิชา

จ า
นว

น(
คน

)

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา
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    ปลีกร้านสะดวกซื้อ (ทวิภาคี) , สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม)่ 
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 
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)   
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2) สาขาวิชาการท่องเที่ยว   

4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 1 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 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 2562 

 
 

หน่วย : บาท 

รายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 43,379,640.00 - 43,379,640.00 
ค่าจ้างชั่วคราว - 6,000,000.00 6,000,000.00 
ค่าตอบแทน (พนักงานราชการ) 2,430,595.00 - 2,430,595.00 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 9,823,400.00 - 9,823,400.00 
ค่าสาธารณูปโภค 700,000.00 2,600,000.00 3,300,000.00 
ค่าครุภัณฑ์ 1,600,000.00 - 1,600,000.00 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
เงินอุดหนุน 30,085,800.00 - 30,085,800.00 
รายจ่ายอื่น ๆ 624,800.00 - 624,800.00 

รวม 88,644,235.00 8,600,000.00 97,244,235.00 

ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ (ประจ าปีงบประมาณ 2562) 

 
ประเภทงบประมาณ จ านวน (บาท) 

งบบุคลากร 45,566,418 
งบด าเนินงาน 9,514,260 

งบลงทุน 1,600,000 
งบเงินอุดหนุน 30,000,000 
งบรายจ่ายอื่น 664,800 

รวมทั้งสิ้น 87,430,978 
ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ  ข้อมูลงบประมาณ 2562   ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย.  62 
 
 

งบประมาณแผ่นดิน 
(งปม.) 91%

เงินรายได้ (บกศ.)
9%
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2.4  ปรัชญา  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชได้ก าหนดปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ไว้ดังนี้ 

 ปรัชญา   “ทักษะน า  คุณธรรมเด่น  เน้นคุณภาพ” 

ทักษะน า 
เป็นการมุ่งเน้นด้านปฏิบัติให้มีความช านาญในวิชาชีพที่เรียน 

คุณธรรมเด่น 
ในด้านนี้มุ่งให้นักเรียน มีการประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีที่ควร  และประพฤติตามหลักจริยธรรม

และศีลธรรมอันดีของสังคม  โดยเฉพาะคุณธรรมในด้าน  ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด 
สามัคคี  มีน้ าใจ  (จิตอาสา)  ซึ่งคุณธรรมทั้ง  8  ประการ  ต้องมีอยู่ในนิสัยของผู้ท างาน / นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

เน้นคุณภาพ 
ส าหรับการเน้นคุณภาพ  มุ่งให้นักศึกษามีคุณภาพ  ทั้ง  3  ประการดังนี้  

1. พุทธิพิสัย คือ นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในสิ่งที่ศึกษาปฏิบัติอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง         
มีสติปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือ คิดเป็น 

2. ทักษะพิสัย คือ ให้นักศึกษาเคลื่อนไหว หรือท างานหรือปฏิบัติการด้วยความช านาญ 
คล่องแคล่วว่องไว  ในด้านปฏิบัติการวิชาชีพหรือกล่าวโดยสรุป  คือ  ท ำเป็น 

3. จิตพิสัย คือ ให้นักศึกษา มีความรัก ความชื่นชม ความภาคภูมิในวิชาชีพหรือเลื่อมใส ซาบซึ้ง 
ศรัทธาในงานที่ท า รักงาน รู้งาน เป็นต้น จะน ามาซึ่งการ แก้ปัญหำเป็น นั่นเอง 
 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 
“บริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือ

ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพในระดับสากล 
2. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ 
5. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีด้านวิชาชีพ 
6. ปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ การปกครองระบบประชาธิปไตย 

ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ รักษาสิ่งแวดล้อม 
7. จัดระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 
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เป้าประสงค์ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ/ผ่านการทอดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
2. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ICT 
4. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 
5. สถานศึกษามีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
6. ครูน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. มีแหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง 
8. มีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่สูงขึ้นและมีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
10. มีความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพกับหน่วยงาน องค์การ สถาบัน ภาครัฐและเอกชนใน

ประเทศและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพในระดับ

อาเซียน 
2. การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
3. การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง 
6. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องตามสาขาวิชาชีพและภาระงาน 
7. การพัฒนา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท าวิจัย นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีด้านวิชาชีพ 
8. การเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีด้านวิชาชีพ 
9. การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
10. การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ การปรกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพการกีฬาและนันทนาการ 
รักษาสิ่งแวดล้อม 

11. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
12. สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา ระดับต้นสังกัด ระดับชาติ ระดับสากล    

กลยุทธ์  
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ (สาขาที่มีศูนย์การทดสอบ) 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (เฉพาะสาขาวิชาที่เข้ารับการ

ทดสอบ) 
3. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จกรศึกมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
5. ทุกสาขาวิชามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
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6. ร้อยละของห้องเรียนมีสื่อและเทคโนโลยี 
7. ร้อยละของครูที่น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
8. จ านวนสาขาวิชาที่มีแหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง 
9. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในระดับดี (3.51ขึ้นไป) 
10. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ 
11. จ านวนสถานประกอบการที่ร่วมลงนามความร่วมมือเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 5 สถานประกอบการต่อปี 
12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้เรียน 
13. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
14. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
15. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 
16. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการของสถานศึกษา 
17. ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของครูและบุคลากรในการสร้างเครือข่ายการท าวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

และเทคโนโลยีด้านวิชาชีพ 
18. ร้อยละของงบประมาณในการจัดสรรให้ครูท างาน ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ

เทคโนโลยีด้านวิชาชีพ 
19. ร้อยละของจ านวนชิ้นงานที่ได้รับการเผยแพร่เทียบกับจ านวนชิ้นงานทั้งหมด 
20. ค่าเฉลี่ยจากการวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ

เทคโนโลยีด้านวิชาชีพ 
21. ร้อยละของงบประมาณท่ีเพ่ิมขึ้นในการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
22. ร้อยละของคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความทันสมัย 
23. ค่าเฉลี่ยจากการวัดความพึงพอใจในการรับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
24. ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการด้านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
25. จ านวนกิจกรรม/โครงการด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
26. ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการส่งเสริมด้าน

สุขภาพ 
27. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ 
28. ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการส่งเสริมด้านกีฬา

นันทนาการและสังคม 
29. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมด้านกีฬา นันทนาการ และสังคม 
30. ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
31. จ านวนกิจกรรม/โครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
32. จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 5 ระดับคุณภาพดีมาก 
33. ระดับค่าเฉลี่ยจากการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
34. ระดับค่าเฉลี่ยจากการประเมินภายนอกโดย สมศ. 
35. ค่าคะแนนจากการประเมินคุณภาพโดยมาตรฐาน APACC 
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กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

  

2.6  เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชรางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษาดังนี้ 

 2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา   

 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                             
ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ ให้ตกแต่ง
สถานท่ีในงานพระราชทานปรญิญาบัตร ของมหาวิทยาลัยฯ      
ณ อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ าเภอท่าศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกปีการศึกษาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันใน
ภาพเป็นผลงานของปีการศึกษา 2558 

 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                     
ได้รับความไว้วางใจจากจังหวัดนครศรีธรรมราช                    
ให้ตกแต่งสถานที่ เพื่อเตรียมและถวายพระกระยาหาร               
ในงานรบัเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ต่อเนื่องจนถึงปัจจบุัน 

 

 

 

 
 
 
 
  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                                   
ได้รับรางวัลชมเชย ระดบัชาติ  ในการแข่งขันวิจิตรการ 
กรองร้อยกระเช้าดอกไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ        
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
ปวช. โครงการประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง
ระดับชาติ ครั้งที่ 10” เมื่อวันที ่20 สิงหาคม 2562        
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร     

                         
 

 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                               
ได้รับรางวัลชมเชย ระดบัชาติ  ในการแข่งขันวิจิตรการ 
กรองร้อยพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ  
พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสงู ปวส. โครงการประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์
ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 10” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร    
                          



๒๕ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 
 
 
 
  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                                   
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561)
ชนะเลิศ ห้าดาว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562              
โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   
ได้รับเกียรติบัตร ความร่วมมือระหว่างประเทศมาเลเซีย 
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA-TVET Student 
Exchange Programme ครั้งที่ 4 ระหว่างเดือนสิงหาคม 
ถึงกันยายน 2562 โดย Southeast Asian Ministers 
of Education Organization 
 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ องค์กรที่รณรงค์ป้องกันการ
เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดเพ่ือปกป้อง
เด็กและเยาวชน ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2563 โดยศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒9 ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์  2563  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
องค์การมาตรฐานดีเดน่ สถานศกึษาขนาดใหญ่                        
ในการประชุมวชิาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคต                 
แห่งประเทศไทย   

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                               
การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี                 
ระดับ ปวช.  

 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                                
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair 
Bartender 

  

 

 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันทักษะการประกวดสนุทรพจน์ภาษาจนีกลาง 

 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  
การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่
มาตรฐานสากล ระดับชั้น ปวส. 
 

 

 
 

ได้รับรางวัลชมเชย 
การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ            
ประเภทข้าวแช ่ระดับ ปวช. 
 

 ได้รับรางวัลชมเชย 
การแข่งขันทักษะการจัดแสดงสนิค้าและบริการลูกค้า 
 
 

 ได้รับรางวัลชมเชย 
การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
 



๒๗ 
 

  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 30  ประจ าปีการศึกษา 2562    
ระหว่างวันที่  2-6  ธันวาคม  2562  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่   

 

 

   

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบและ                  
ตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับชั้น ปวส. 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
ระดับเหรียญเงิน 
 

   

 
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม  
ประเภท Flair Bartender  ระดับเหรียญทอง 
 

 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า 
 
 

   ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
 
 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง                   
ระดับเหรียญทอง 
 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
ประเภทข้าวแช่ ระดับ ปวช. 
 
 



๒๘ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 
ระดับ ปวช. อายุระหว่าง 15-20 ป ี
 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก 
 

 

 
 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันทักษะการน าเสนอรายการน าเที่ยวในฐานะ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
 

   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
 
 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย    
ระดับ ปวช. 
 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันทักษะการน าเสนอรายการน าเที่ยวในฐานะ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทย                      
ชนิดดนตรี ซอด้วง 

 



๒๙ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย 
 
 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี     
ระดับ ปวช. 
 

 

 
 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี   
ระดับ ปวส. 
 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิง
ธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”             
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ประจ าปี
การศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2563  ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง  จังหวัดตรัง 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                                         
ระดับเหรียญทอง ชื่อผลงาน โคมแขวนหัตถลีลา พัฒนา
ผ้าไทย  ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ในการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่             

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                                         
ชื่อผลงาน ศึกษาอัตราส่วนของตัวท าละลายที่มีผลต่อการ
สกัดสารสีจากเปลือกผลแก้วมังกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บลัชออน  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ปวส. 
                     

 



๓๐ 
 

  

รางวัลและผลงานของผู้บริหาร   

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสุภาณี  ภารพบ                                           
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                                   
ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา ประจ าปี พ.ศ.
2563 จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

    

 

นางณัติฐา  เพ็ชรแก้ว   ครู คศ.4                                    
- มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  
เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายการจัดการเรียนการสอน  
ได้เลื่อนเป็นวทิยฐานะเชีย่วชาญ ครู คศ.4 ก.ค.ศ. อนุมัติให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเปน็    
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การแข่งขันการประกวด
สิ่งประดษิฐ์ด้านหัตถศิลป์ ประเภทที่ 5 ซึ่งได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 2 ชื่อผลงาน โคมแขวนหัตถลีลา พฒันาผ้า
ไทย “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศกึษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ
ภาค ภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-10 
มกราคม 2563  ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง  จังหวัดตรัง  

 นางวณี  ฤทธิผล  ครู คศ.3                                         
ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                           
ได้รับรางวลัผูบ้ริหารดีเด่น                                      
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563                 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

 นางสาวสุชาดา  นิลสาขา  ครูผู้ช่วย 

-ได้รับรางวลั “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจ าปี พ.ศ.2562 
จากผลการคัดเลือกครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
บุคลากรอาชีวศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2562 

 



๓๑ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาววัชรี  ฮั่นวิวัฒน์  ครู คศ.3                               
ได้รับรางวลัครูดีเด่น ด้านนวัตกรรม                          
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563                 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

 นางมณฑา  เพชรสุทธิ์  ครู คศ.2                            
ได้รับรางวลัครูดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม               
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู  
ประจ าปี พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563           
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

 

 

นางสาวจตุพร  ตรีตรง  ครู คศ.2                               
ได้รับรางวลัครูดีเด่น ด้านการสอน                          
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563                 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

 นายเกรียงไกร  สมถวิล  ครู คศ.1                               
ได้รับรางวลัครูดีเด่น ด้านกิจกรรม                          
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563                 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

 นางสกาวเดือน  บริพันธ์  ครู คศ.1                               
ได้รับรางวลัครูดีเด่น ด้านการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช          
ในงานวันคร ูประจ าปี พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 
2563  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  

 นางสาวรัชนีวรรณ  ศรีทองเพิง  ครู คศ.3                       
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมทมีการแข่งขันตอบปัญหา
ทางดา้นวชิาการบัญชี ระดับปวช. ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ                  
คร้ังที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ซึง่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1  
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30  ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต                      



๓๒ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางอารี  มีบุญมาก  ครู คศ.2                                             
ได้รับเกียรติบัตรครผูู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการออกแบบ
ประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสูส่ากล ระดับ ปวส.     
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐานระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30  ปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันท่ี 2-6 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต                                                

 

 
 

นางสาวอรอุมา  ส่งบ าเพ็ญ  ครู คศ.2                               
-ได้รับเกียรติบัตรครผูู้ควบคุมทีมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้าน
วิชาการบัญชี ระดับปวช. ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งท่ี 6 ระหว่าง
วันท่ี 13 มกราคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  กรุงเทพมหานคร                                                 
-ได้รับเกียรติบัตรครผูู้ควบคุมทีมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้าน
วิชาการบัญชี ระดับ ปวส. ซึ่งไดร้บัรางวัลเหรียญทองแดง ในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ   ครั้งท่ี 6 ระหว่าง
วันท่ี 13 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร กรุงเทพมหานคร 

 นางมาลัย  ชูขันธ์  ครู คศ.2                                            
ได้รับเกียรติบัตร ครผูู้ควบคุมทีม การพูดสาธติเป็นภาษาอังกฤษ 
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ระหว่าง
วันท่ี 2-6 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเกต็ 

 

 

นางสาวกัตติกา  แก้วขาว  ครู คศ.1                                  
ได้รับเกียรติบัตร ครผูู้ควบคุมทีมการแข่งขันทักษะการออกแบบ
และตดัเย็บเครื่องแต่งกาย ซึ่งได้รบัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งท่ี 30  ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี  2-6 
ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต 

 นางทัศนีย์  พงศ์สมัคร  ครู คศ.1                                     
ได้รับเกียรติบัตร ครผูู้ควบคุมทีมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ช่ือผลงาน ศึกษาอัตราส่วน
ของตัวท าละลายที่มีผลต่อการสกดัสารสีจากเปลือกผลแก้วมังกร
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บลัชออน โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ปวส. 
ในการประกวด “สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต้ ประจ าปีการศกึษา 2562 ระหว่างวันท่ี 6-
10 มกราคม 2563  ณ วิทยาลยัเทคนิคตรัง  จังหวัดตรัง 



๓๓ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวรัตนา  รุ่งเรือง  ครู คศ.1      

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม                                    
การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์      
ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย  ในงานประชุมวิชาการองค์การ  
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 
ประจ าปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 30                     
มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด                               

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม                                   
การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์           
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประชุมวิชาการองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐานระดับภาค ภาคใต้                         
ครั้งที่ 30  ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 
ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม                                       
การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ                     
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30  ปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต 

 

 
 

นางสาวคนัธรส  วิทยาภิรมย์  พนักงานราชการ (ครู) 

-ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมทมีการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาจนีกลาง ซึ่งได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดบั 3  ในงาน
ประชุมวชิาการองค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทกัษะพื้นฐาน ระดบัชาติ ครั้งที่ 
29 ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-3 
กุมภาพันธ์ 2563  ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 

-ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมทมีการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาจนีกลาง ซึ่งได้รบัรางวลัชนะเลิศ ในงานประชุมวชิาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคใต้ คร้ังที่ 
30  ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 
ณ จังหวัดภูเก็ต 



๓๔ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

   

 

 

นางวิลาวัลย์  เกตุแก้ว  พนักงานราชการ (ครู)                     

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมทมี ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 4 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทย
เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดบั ปวส. ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดบัชาติ ครั้งที่ 
29 ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-3 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมทมี ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทย
เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดบั ปวส. ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดบัภาค ภาคใต้ 
คร้ังที่ 30  ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 ธนัวาคม 
2562 ณ จังหวัดภูเก็ต 

   นางสาวกญัญาวีร์  ชื่นเจรญิวงศ์ พนกังานราชการ (คร)ู                                         
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขนัทักษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ซ่ึงได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอนัดับ 2  ในงานประชมุวิชาการองค์การนักวชิาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที ่29 ประจ าปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2563    
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด                                                                         

-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขนัทักษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ซ่ึงได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอนัดับ 1  ในงานประชมุวิชาการองค์การนักวชิาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30  ปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต 

 นายสุริยะ  ศรีทันเดช  พนักงานราชการ (ครู) 

-ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขันทักษะการ
น าเสนอรายการน าเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ ซึ่งได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพืน้ฐานระดบัภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30  ปี
การศึกษา 2562 ระหว่างวันที ่2-6 ธันวาคม 2562 ณ 
จังหวัดภูเก็ต 



๓๕ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 
 

 

นายนิรุตติ์  สระบัว  ครูพิเศษสอน                                  
- ได้รับโล่รางวลั ครูที่ปรึกษาองค์การดีเด่น ด้านกิจกรรม
องค์การนักวิชาชีพ ระดับชาติ  ประเภทสถานศึกษาขนาด
ใหญ่  ในงานประชุมวชิาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
วันที่ 30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด                                                 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  องค์การมาตรฐานดีเดน่ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ                           
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
วันที่ 30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด  
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม องค์การมาตรฐานดีเดน่ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ                 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30  ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต  

 

 
 

นางวรรณรัตน์  ทองกลาง  ครูพิเศษสอน                                        
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  องค์การมาตรฐานดีเดน่ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน
ประชุมวชิาการองค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทกัษะพื้นฐาน ระดบัชาติ ครั้งที่ 
29 ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-3 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด  - ได้รับเกียรติบัตรครู
ผู้ควบคุม องค์การมาตรฐานดีเดน่ สถานศึกษาขนาดใหญ่   
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวชิาชีพ 
และทักษะพืน้ฐานระดบัภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30  ปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต  

 

 

นางสาวนริศา  มีภพ  ครูพิเศษสอน                                        
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะกลยุทธการ
ตลาดเชิงสร้างสรรค์  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1                          
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30  ปีการศึกษา 2521 ระหว่าง
วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต  



๓๖ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นายหัฎฐพล  อ าภารส  ครูพิเศษสอน                              

- ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                          
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563                 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  

-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  ในการแข่งขันวิจิตรการ   
กรองร้อยกระเช้าดอกไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปวช. ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ระดับชาติ โครงการ
ประกวดเย็บร้อย  ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้ง
ที่ 10” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบ
ไทย ระดับชั้น ปวช.  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        
ในงานประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30  ปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต  

 

 
 

นางสาวชุติวรรณ  อาจหาญ  ครูพิเศษสอน                        

-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  ในการแข่งขันวิจิตรการ   
กรองร้อยกระเช้าดอกไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปวช. ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ระดับชาติ โครงการ
ประกวดเย็บร้อย  ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้ง
ที่ 10” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบ
ไทย ระดับชั้น ปวช.  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        
ในงานประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30  ปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต 



๓๗ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวปิยรัตย์  รอดแก้ว  ครูพิเศษสอน     

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมทมี ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 4 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทย
เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดบั ปวส. ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดบัชาติ ครั้งที่ 
29 ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-3 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมทมี ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทย
เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดบั ปวส. ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดบัภาค ภาคใต้ 
คร้ังที่ 30  ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 ธนัวาคม 
2562 ณ จังหวัดภูเก็ต                     

 นางสาวโสภิดา  จันทร์แก้ว  ครูพิเศษสอน                             
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการจัด
แสดงสินคา้และบริการลูกค้า ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย                             
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
วันที่ 30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด                                                                        
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการจัด
แสดงสินคา้และบริการลูกค้า ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ                             
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30  ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต 

 นางสาวเพ็ญนภา  หนุ่มนา  ครูพิเศษสอน 

ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมทมี การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ซึ่งได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 1 ในงานประชมุวิชาการองค์การนักวชิาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวชิาชีพ และทักษะ
พื้นฐานระดับภาค ภาคใต้ คร้ังที่ 30  ปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันที่ 2-6 ธนัวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต 

 



๓๘ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 
 

นางสาวภัครวดี  สุดประเสริฐ  ครูพิเศษสอน  
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การประกวดแข่งขันร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งหญิง  ซึง่ได้รบัรางวลัชนะเลิศ                          
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30  ปีการศึกษา 2521 ระหว่าง
วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต  
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การประกวดแข่งขันร้องเพลง
ไทยสากลชาย  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2          
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30  ปีการศึกษา 2521 ระหว่าง
วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต  
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การประกวดแข่งขันดนตรี
ไทย ชนิดดนตรี ซอด้วง  ซึ่งได้รบัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                         
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30  ปีการศึกษา 2521 ระหว่าง
วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต  
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การประกวดแข่งขันดนตรี
ไทยชนิดดนตรี ขิมสาย 7 หย่อง  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ                          
อันดับ 2 ในงานประชุมวชิาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐานระดับภาค ภาคใต้ คร้ังที่ 30  ปีการศึกษา 2521 
ระหว่างวันที่ 2-6 ธนัวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต  

 

 
 

นางสาวนาถธิดา  พงษ์สวัสดิ ์  ครูพิเศษสอน 

-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการประกอบ
อาหารไทยเชิงธุรกิจ   ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย                          
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด                                                                        

-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการประกอบ
อาหารไทยเชิงธุรกิจ   ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1                          
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30  ปีการศึกษา 2521 ระหว่าง
วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต 



๓๙ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 
 

นางสาวกฤษณา  จูดสังข์  ครูพิเศษสอน                                

-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมทมีการแข่งขันตอบปัญหา
ทางดา้นวชิาการบัญชี ระดับปวช. ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ                  
คร้ังที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมทมีการแข่งขันตอบปัญหา
ทางดา้นวชิาการบัญชี ระดับ ปวส. ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ                  
คร้ังที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563  ณ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ซึ่งได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 2 ในงานประชมุวิชาการองค์การนักวชิาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวชิาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับชาติ คร้ังที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพนัธ์ 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด                                                                        

-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ซึ่งได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 2 ในงานประชมุวิชาการองค์การนักวชิาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวชิาชีพ และทักษะ
พื้นฐานระดับภาค ภาคใต้ คร้ังที่ 30  ปีการศึกษา 2521 
ระหว่างวันที่ 2-6 ธนัวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต 

 นางสาวปาลิตา  ชะนะ    ครูพิเศษสอน                                                
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการออกแบบ
ประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส.  
ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลศิ  ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขนัทักษะวชิาชีพ 
และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30  ปีการศกึษา 
2562 ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต                                                

 นายปริญญา  ดาโหะ  ครูพิเศษสอน                                
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมทมีการแข่งขันตอบปัญหา
ทางดา้นวชิาการบัญชี ระดับปวช. ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ                  
คร้ังที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563                          
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
กรุงเทพมหานคร 



๔๐ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวณัฐวดี  สุขประจันทร์  ครูพิเศษสอน                                     
ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมทมีการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ซึ่งได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดบั 2 ชื่อผลงาน 
ศึกษาอัตราส่วนของตัวท าละลายที่มีผลต่อการสกัดสารสีจาก
เปลือกผลแก้วมังกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บลัชออน โครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับ ปวส. ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 
2563  ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง  จังหวัดตรัง 

 นางสาวพรวิมล  จงจิตร  ครูพิเศษสอน                                     
ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมทมีการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ซึ่งได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดบั 2 ชื่อผลงาน 
ศึกษาอัตราส่วนของตัวท าละลายที่มีผลต่อการสกัดสารสีจาก
เปลือกผลแก้วมังกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บลัชออน โครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับ ปวส. ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 
2563  ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง  จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

  

รางวัลและผลงานของนักเรียน นักศึกษา   
 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวสลิลทิพย์  ทองสง  นักเรียนระดับ ปวส.            
ได้รับรางวัลพระราชทาน  ในโครงการคัดเลือกนักเรียน  
นักศึกษา  และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สถานศึกษาขนาด
ใหญ่  ประจ าปีการศึกษา 2561    

 

 นายคีตภัทร  ศรีนิรัตน์   นายกฤษฎา  อมรรัตน์             
น.ส.สุนิสา กลิ่นสุวรรณ   น.ส.ลลิตา  ทองสุขดี              
น.ส.ปัณณ์นภัส  แซ่ตั้ง    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.         
ได้รับรางวัลชมเชย ระดบัชาติ  ในการแข่งขันวิจิตรการ 
กรองร้อยกระเช้าดอกไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ        
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
ปวช. โครงการประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง
ระดับชาติ ครั้งที่ 10” เมื่อวันที ่20 สิงหาคม 2562        
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร   
   

 นายอดิศักดิ์  มณีพงศ์  นายอาทิตย์  ศรีเพ็ง                  
น.ส.ปิฏญิากรณ์  ชูนาค  น.ส.ชญาน์นันท์  วิทยาพล         
น.ส.สุนารี  หมวดคงทอง  นักเรียนระดับชั้น ปวส.         
ได้รับรางวัลชมเชย ระดบัชาติ  ในการแข่งขันวิจิตรการ 
กรองร้อยพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสงู ปวส. โครงการประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์
ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 10” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร    
 

 นายอดิศักดิ์  มณีพงศ ์                                              
ได้รับรางวลัเยาวชนดีเดน่ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ เนื่องในโอกาสพิธีมอบ
ทุนการศึกษาเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2562 ณ สภาสังคมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 

 

 



๔๒ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 
 

น.ส.สุกฤษณา  สระทอง 

ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันทักษะการ
พูดสุนทรพจน์ภาษาจนี  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  
ณ มนฑลไหหนาน ประเทศจนี  

 

   นายภวัต  พละศึก 

ได้รับรางวลัเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรรางวัลความ
ประพฤติดีของนักเรียน นิสติ นกัศึกษา ทั่วราชอาณาจักร  
คร้ังที่ 57 ประจ าปีการศึกษา 2562 จากพุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 
2562   

 นายวรรธนะ  ช่วงชัย 

ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2562 
จากโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและ
ห่วงใยในพระราชปูถัมป์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี    เมื่อวันที่ 
2 เมษายน 2562 

 นายกฤษฎา  จันจาลักษณ ์

ได้รับรางวลัเยาวชนดีเดน่จังหวดันครศรีธรรมราช เนื่องใน
โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2562 โดยส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัด
นครศรีธรรมราช เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2562 

 นายภูริภัทร  บัวพันธ์ 

ได้รับรางวลัชนะเลิศในการแข่งขัน Bartender ในงาน
มหกรรมงานวิจัย โดยมหาวทิยาลัยเทคโนราชมงคลราชมงคล
ศรีวิชัย ประจ าปี 2562 Ruts Research Ekpo 2019 เม่ือ
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

 นางสาวนรกมล บัวจันทร์ และ นางสาวจินดาหรา  ศรีวับ                 
นักเรียนระดับชัน้ ปวช.  ได้รบัรางวัลเหรียญทองแดง                                   
ในการแข่งขันทักษะทางวชิาชีพบัญชี สู่ความเปน็เลิศ                  
คร้ังที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563                          
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
กรุงเทพมหานคร 



๔๓ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวรามนารี สายสกล และ นางสาววรดา บุญณมี                       
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง       
ในการแข่งขันทักษะทางวชิาชีพบัญชี สู่ความเปน็เลิศ       
คร้ังที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563                      
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
กรุงเทพมหานคร  

 นายอาทิติย์  ชูผล  และ นางสาวศิริพร โต๊ะหลี  นักศึกษา
ระดับชัน้ ปวส.  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง                   
ในการแข่งขันทักษะทางวชิาชีพบัญชี สู่ความเปน็เลิศ       
คร้ังที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563                      
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๔๔ 
 

  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒9 ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นักเรียน นักศึกษา องค์การวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง                                          
องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่   

 

 นางสาวณภัทร  อมรกล นางสาวจิตตาพร ศรีสงอินทร์  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                            
ในการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
ระดับ ปวช.  

 นายนวภัทร  แก้วไทย                                                 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                                           
ในการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม                             
ประเภท Flair Bartender 

 

 

 

นายมนัญชัย  กังระยะ                                       
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3                           
ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน  
 

 

 

 

นายณัฐพล  จินพล นางสาวดรุณี  สายมณี  นางสาวอติ
กานต์ อรุณจิตร์  นางสาวศิริวัลลิ์ ขุมบัวมาศ  ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 4  ในการแข่งขันทักษะการประยุกต์
ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 

 

 
 

นางสาวแรกนาขวัญ ยุ่งยั้ง                                   
ได้รับรางวัลชมเชย                                                           
ในการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

 นายศุภกร ปัญณะ  นางสาวสุรีย์พร หนูเขียว                   
ได้รับรางวัลชมเชย                                                  
ในการแข่งขันทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า 
 

 นายกลินกรินทร์ ไฝเป็นคง นางสาวรจนา เพชรไพร 
นางสาวชนนิกานต์ ทองขาว ได้รับรางวัลชมเชย ในการ
แข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท
ข้าวแช่ ระดับ ปวช. 



๔๕ 
 

  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 30  ประจ าปีการศึกษา 2562    
ระหว่างวันที่  2-6  ธันวาคม  2562  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

   นักเรียน นักศึกษา องค์การวิชาชีพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่   

 

 

 

 

นายมนัญชัย  กังระยะ                                                 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสนุทรพจน์                
ภาษาจีนกลาง     

 นางสาวนลพรรณ  ศรีไกรไทย                               
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดแข่งขันร้องเพลง            
ไทยลูกทุ่งหญิง 
 

 

 
 
 

นายปรมี เทพจิตร์  นางสาวศิริรัตน์ บัวทอง และ       
นายธนกร ดิษแก้ว  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบและตัด
เย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับชั้น ปวส. 

 นายศุภกร  ปัญณะ  นางสาวสุรีย์พร  หนูเขียว  ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการจัดแสดงสินค้าและ
บริการลูกค้า  
 

 นายนวภัทร  แก้วไทย  ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะการ
ผสมเครื่องดื่มประเภท Flair Bartender 
 
 

 นางสาวแรกนาขวัญ  ยุ่งยั้ง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
 

 นางสาวโสภาพร สวัสดิวงศ์  นางสาวอนาฐิตา ประกาย
พรรณ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันทักษะการน าเสนอรายการน าเที่ยวในฐานะ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 



๔๖ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

นางสาวนิรชา พืชสิงค์ นางสาวเจนจิรา พิทักษ์วงศ์ 
นางสาวสุเนตรา จินพล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์                             

 

 นายกลินกรินทร์ ไฝเป็นคง นางสาวรจนา เพชรไพร และ 
นางสาวชนนิกานต์ ทองขาว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิง
ธุรกิจประเภทข้าวแช่ ระดับ ปวช. 

 

 
 

 

นางสาวพาราดา โพธิด า นางสาวชญาน์นันท์ วิทยาพล 
นางสาวสุนารี หมวดคงทอง นางสาวลลิตา ทองสุขด ี                                           
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการ
ประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ระดับ ปวช. 

 นายเทพฤทธิ์ ภาณุรักษ์ นางสาวจิรปภัสส์ ไกรแก้ว และ 
นางสาวพิมพ์ลภัส ภุมรินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บ
เครื่องแต่งกายระดับ ปวช. อายุระหว่าง15-20 ปี 

 นางสาวฐิตา ทัดระเบียบ                                                 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                                        
การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ                 

                  

 นางสาวกฤติยาณี  บุญสูง                                   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                               
การประกวดดนตรีไทย ชนิดดนตรี ซอด้วง 

 

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

 นางสาวกชกร  สุทธิทน                                         
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดดนตรีไทย ชนิดดนตรี ขิมสาย 7 หย่อง 
 



๔๗ 
 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

นายณัฐพล จินพล นางสาวดรุณี สายมณี นางสาวอติ
กานต์ อรุณจิตร์ นางสาวศิริวัลลิ์ ขุมบัวมาศ                                      
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการ
ประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล 
ระดับ ปวส. 

 นางสาวปานตะวัน  กัณหวงศ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแข่งขันการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก 
 

 นางสาววรรณพร  สิงหเดชา  นางสาวพัทธนันท์ ลิ่มปรังษี 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะ
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. 
 

 นางสาวณภัทร อมรกล นางสาวจิตตาพร ศรีสงอินทร์                                     
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การแข่งขันทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”             
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ประจ าปี
การศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2563  ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง  จังหวัดตรัง 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

 

 

นางสาวอติกานต์  อรณุจิตร์  นางสาวดารุณี  สายมณี  นางสาว
ศิริวัลลิ์  ขุมบัวมาศ  นางสาวศศิประภา  สิทธสิาร  นายณัฐพล  
จินพล  นายพรพิทักษ์  รักษาแก้ว  นางสาวจิราภรณ์  อ่อน
จันทร์อม  นายจักรธร  ชูดวง   นางสาวศรัญญา  ยางแก้ว  
นางสาวสุมินตรา  ผลคงมี   ไดร้ับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับเหรียญทอง ช่ือผลงาน โคมแขวนหัตถลีลา พัฒนาผ้าไทย
ประเภทที5่ สิ่งประดิษฐ์ดา้นหัตถศิลป์ ในการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่             

 นางสาวกาญจนา  เหลาะโต๊ะหมัน นางสาวนริศรา ปานโต๊ะ  
นางสาวรุจิรา  ลักษณะวิมล นักศกึษาระดับช้ัน ปวส. ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ช่ือผลงาน ศึกษาอัตราส่วนของตัว
ท าละลายที่มีผลต่อการสกดัสารสจีากเปลือกผลแก้วมังกรเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บลัชออน  ในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. 

 



๔๘ 
 

ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 
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



๔๙ 
 

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 
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สวนที่ 4  
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในแตล่ะมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้    
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

๔.๑.๑ ด้านความรู  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ด้านความรูตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้              

 1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    

   1.1.1) เชิงปริมาณ  
ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 1,593 คน 

จากผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ านวน 1,626 คน                                
1.1.2) เชิงคุณภาพ  

ผู้ เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็นร้อยละ   
97.97 ของผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่า
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                                   

1.1.3) ผลสะท้อน   
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง

สถานศึกษาทีมี่กระบวนการ  พัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยส่งเสริมให้จัดกิจกรรมโครงการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานของแต่ละสาขางานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน           
  1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)                                       

   1.2.1) เชิงปริมาณ   
ผู้เรียนที่ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา         

(V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในภาพรวม จ านวน 1,360 คน จากจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ านวน 1,607 คน                                      

   1.2.2) เชิงคุณภาพ  
ผู้เรียนที่ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา         

(V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 84.63 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่า
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                                
         1.2.3) ผลสะทอ้น  

องค์กร ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  
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สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้          
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ คิดเป็น

ร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
       

4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงคด์้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้   

1) ผลสัมฤทธิ์ 
  1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                                          

     1.1.1) เชิงปริมาณ  
1) ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือ

การประกอบการอาชีพอิสระ จ านวน 61 คน  
                       2) ผู้เรียนประสบความส าเร็จสูการเป็นผู้ประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 83.61 ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบการอาชีพอิสระ  

1.1.2) เชิงคุณภาพ 
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอยู่ใน

ระดับชาติ 5 ดาว 
1.1.3) ผลสะท้อน  

องค์กร หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับให้วิทยาลัยฯ ในการ  
บ่มเพาะและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน าความรู้ เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียนไปประกอบธุรกิจ และมีรายได้
ระหว่างเรียนและได้ด าเนินการอย่างยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาอ่ืนๆ   
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาดูงาน 

1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ                                      
1.2.1) เชิงปริมาณ  

1) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ     
จ านวน 14 คน 
2) ผู้เรียนไดรับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค   
จ านวน 37 คน 
3) ผู้เรียนไดรับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด   
จ านวน 58 คน  
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ท าเนียบผลงานผู้เรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ 

ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 1. นางสาวรามนารี สายสกล  

2. นางสาววรดา บุญณมี 
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิชาการบัญชี 
โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความ
เป็นเลิศ ครั้งที่ 6 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

2 1. นางสาวศิริพร โต๊ะหลี  
2. นายอาทิตย์ ชูผล 
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิชาการบัญชี 
โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความ
เป็นเลิศ ครั้งที่ 6 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

3 1. นางสาวนรกมล บัวจันทร์  
2. นางสาวจินดาหรา ศรีวัน 
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิชาการบัญชี 
โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความ
เป็นเลิศ ครั้งที่ 6 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

4 1. นางสาวณภัทร อมรกล  
2. นางสาวจิตตาพร ศรีสงอินทร์ 
การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

5 1. นายนวภัทร แก้วไทย 
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท 
Flair Bartender 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

6 1. นายมนัญชัย กังระยะ 
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 3 

ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

7 1. นายณัฐพล จินพล  
2. นางสาวดรุณี สายมณี  
3. นางสาวอติกานต์ อรุณจิตร์  
4. นางสาวศิริวัลลิ์ ขุมบัวมาศ 
การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบ
ไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 4 

ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ท าเนียบผลงานผู้เรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 

ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 1. นายปรมี เทพจิตร์  

2. น.ส.ศิริรัตน์ บัวทอง  
3. นายธนกร ดิษแก้ว 
การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บ
เครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. อายุระหว่าง 
25-40 ปี 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

2 1. นายมนัญชัย กังระยะ 
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

3 1. นางสาวนลพรรณ ศรีไกรไทย 
การประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

4 
1. นางสาวฐิตา ทัดระเบียบ 
การแข่งขันทักษะการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

5 
1. นายจักรกฤษ พาชีรัก 
การประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยสากลชาย 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

6 
1. นางสาวกฤติยาณี บุญสูง 
การประกวดดนตรีไทย ชนิดดนตรีซอด้วง 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

7 1. นางสาวกชกร สุทธิทน 
การประกวดดนตรีไทย ชนิดดนตรีขิม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

8 1. นายเทพฤทธิ์ ภาณุรักษ์  
2. น.ส.จิรปภัสส์ ไกรแก้ว  
3. น.ส.พิมพ์ลภัส ภุมรินทร์ 
การแข่งขันทักษะการออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่ง
กายระดับ ปวช. อายุระหว่าง 15-20 ปี 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

9 1. น.ส.พาราดา โพธิด า  
2. น.ส.ชญาน์นันท์ วิทยาพล  
3. น.ส.สุนารี หมวดคงทอง  
4. น.ส.ลลิตา ทองสุขดี 
การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบ
ไทย ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
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ท าเนียบผลงานผู้เรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 

ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

10 1. นายณัฐพล จินพล  
2. น.ส.ดรุณี สายมณี  
3. น.ส.อติกานต์ อรุณจิตร์  
4. น.ส.ศิริวัลลิ์ ขุมบัวมาศ 
การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทย
เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

11 1. นายกลินกรินทร์ ไฝเป็นคง  
2. น.ส.รจนา เพชรไพร  
3. น.ส.ชนนิกานต์ ทองขาว 
การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิง
ธุรกิจประเภทข้าวแช่ ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

12 
1. น.ส.ณภัทร อมรกล  
2. น.ส.จิตตาพร ศรีสงอินทร์ 
การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 
(เหรียญ
ทอง) 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

13 
1. น.ส.วรรณพร สิงหเดชา  
2. น.ส.พัทธนันท์ ลิ่มปรังษี 
การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี ระดับ ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 
(เหรียญ
ทองแดง) 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

14 1. น.ส.แรกนาขวัญ ยุ่งยั้ง 
การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

15 1. น.ส.ปานตะวัน กัณหวงศ์ 
การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผลิตหนังสือราชการภายนอก 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

16 1. น.ส.นิรชา พืชสิงค์  
2. น.ส.เจนจิรา พิทักษ์วงศ์  
3. น.ส.สุเนตรา จินพล 
การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
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ท าเนียบผลงานผู้เรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 

ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
17 1. นายศุภกร ปัญณะ  

2. น.ส.สุรีย์พร หนูเขียว 
การแข่งขันทักษะการจัดแสดงสินค้าและ
บริการลูกค้า 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

18 1. นายนวภัทร แก้วไทย 
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มประเภท 
Flair Bartender 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

19 1. น.ส.โสภาพร สวัสดิวงศ์  
2. น.ส.อนาฐิตา ประกายพรรณ 
การแข่งขันทักษะการน าเสนอรายการน าเที่ยว
ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

 
ท าเนียบผลงานผู้เรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 

ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 1. นายเทพฤทธิ์ ภาณุรักษ์  

2. นางสาวจิรปภัสส์ ไกรแก้ว  
3. นางสาวพิมพ์ลภัส ภุมรินทร์ 
การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บ
เครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2 1. นายปรมี เทพจิตร์  
2. นางสาวศิริรัตน์ บัวทอง  
3. นายธนกร ดิษแก้ว 
การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบตัด
เย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

3 1. นางสาวพาราดา โพธิ์ด า  
2. นางสาวชญาน์นันท์ วิทยาพล  
3. นางสาวสุนารี หมวดคงทอง  
4. นางสาวลลิตา ทองสุขดี 
การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้สดแบบไทย 
ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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ท าเนียบผลงานผู้เรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 

ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
4 1. นายณัฐพล จันพล  

2. นางสาวดารุณี สายมณี  
3. นางสาวอติกานต์ อรุณจิตร์  
4. นางสาวศิริวรรณ ปุมบัวมาศ 
การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบ
ไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

5 1. นายกสินกรินทร์ ไฝเป็นคง  
2. นางสาวรจนา เพชรไพร  
3. นางสาวชนนิกานต์ ทองขาว 
การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิง
ธุรกิจ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

6 1. นายพันธกานต์ โรจน์ดวง  
2. นายณรงค์ฤทธิ์ แคล้วแก้ว 
การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

7 1. นางสาวลัลน์รวินท์ สิทธิสุวรรณ 
การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

8 1. นางสาวแรกนาขวัญ ยุ่งยั้ง 
การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

9 1. นางสาวปานตะวัน กัณหวงศ์ 
การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

10 1. นางสาวณัทธัญภัสส์ สิรภิูวนัตถ์  
2. นางสาวโชติมา สวัสดิรักษา  
3. นายศิวกร พรหมทอง 
การแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า The 
Marketing Challenge 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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ท าเนียบผลงานผู้เรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 

ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
11 1. นางสาวเหมวรรณ คงทองแก้ว  

2. นางสาวผการัตน์ จีนสีคง  
3. นางสาวสาธินันท์ ทองสง  
4. นางสาววิภารินทร์ มะหนอ  
5. นางสาวปิยะธิดา รักรัษฎา 
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

12 1. นางสาวนิรชา พืชสิงค์  
2. นางสาวเจนจิรา พิทักษ์วงศ์  
3. นางสาวสุเนตรา จินพล 
การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค ์

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

13 1. นายศุภกร ปัญณะ  
2. นางสาวสุรีย์พร หนูเขียว 
การแข่งขันทักษะการจัดแสดงสินค้าและ
บริการลูกค้า 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

14 1. นางสาวศุภิสรา คงทอง  
2. นางสาวชินานาฎ ซอและ 
การแข่งขันทักษะการพัฒนาระบบพาณิย์
อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

15 1. นายนวภัทร แก้วไทย 
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม Flair 
Bartender 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

16 1. นายภูริภัทร บัวพันธ ์
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม Classic 
Bartender 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

17 1. นางสาวอนันทิยา เรืองฤทธิ์  
2. นายณัฐชนน จันทร์ไพรพฤกษ  
3. นายสุวภัทร ชัยฤทธิ์ 
การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม Food and Beverage 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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ท าเนียบผลงานผู้เรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 
ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
18 1. นางสาวโสภาพร สวัสดิวงศ์  

2. นางสาวอนาฐิตา ประกายพรรณ  
การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขาย
รายการน าเที่ยว ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

19 1. นางสาวนฤมล ประพฤติชอบ 
การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขาย
รายการน าเที่ยว ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

20 1. นางสาวณภัทร อมรกล  
2. นางสาวจิตตาพร ศรีสงอินทร์ 
การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

21 1. นางสาววรรณพร สิงหเดชา  
2. นางสาวพัทธนันท์ ลิ่มปรังษี 
การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ืองานบัญชี ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

22 1. นางสาวกชนันท์ สุโขพล  
2. นางสาววรินรดา เพ็ชรัตน ์
การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ชาติไทย
และหน้าที่พลเมือง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

23 1. นางสาวฐิตา ทัดระเบียบ 
การแข่งขันพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

24 
1. นายกีรติพงศ์ จันทวี 
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ1 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

25 1. นายมนัญชัย กังระยะ 
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

26 1. นางสาวนลพรรณ ศรีไกรไทย 
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

27 1. นายจักรกฤษ พาชีรัก 
การประกวดร้องเพลงไทยสากล (ชาย) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

28 1. นางสาวกฤติยาณี บุญสูง 
การประกวดดนตรีไทย ประเภท ซอด้วง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

29 1. นางสาวกชกร สุทธิทน 
การประกวดดนตรีไทย ประเภท ขิม 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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1.2.2) เชิงคุณภาพ  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ดังนี้ 
1) รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ จ านวน 8  
รางวัล 
2) รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค จ านวน 21  
รางวัล 
3) รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด จ านวน 29  
รางวัล 

 

ท าเนียบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2562 

 

 
 
 
 
 
 

 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ หน่วยงานที่ด าเนินการ 
1 การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิชาการบัญชี 

ระดับ ปวส. โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะ
วิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 

รองชนะเลิศ 
เหรียญ
ทองแดง 

ชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

2 การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิชาการบัญชี 
ระดับ ปวส. โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะ
วิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 

รองชนะเลิศ 
เหรียญ
ทองแดง 

ชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

3 การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิชาการบัญชี 
โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่
ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 

รองชนะเลิศ 
เหรียญ
ทองแดง 

ชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

4 องค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 

ชนะเลิศ ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

5 การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

6 การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท 
Flair Bartender 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

7 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง รองชนะเลิศ 
อันดับ 3 

ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

8 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบ
ไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 4 

ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
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ท าเนียบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 
ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ หน่วยงานที่ด าเนินการ 
1 การแข่งขันทักษะการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 
ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

2 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
3 การประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
4 การประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยสากลชาย รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 
ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

5 การประกวดดนตรีไทย ชนิดดนตรีซอด้วง รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

6 การประกวดดนตรีไทย ประเภทขิม รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

7 องค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค ภาคใต้ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

8 การแข่งขันทักษะการออกแบบตัดเย็บเครื่อง
แต่งกายระดับ ปวช. อายุระหว่าง 15-20 ปี 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

9 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บ
เครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. อายุ
ระหว่าง 25-40 ปี 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

10 การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบ
ไทย ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

11 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบ
ไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

12 การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิง
ธุรกิจประเภทข้าวแช่ ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

13 การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2  
(เหรียญทอง) 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

14 การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี ระดับ ปวส. 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2  
(เหรียญทองแดง) 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

15 การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
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ท าเนียบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 
ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ หน่วยงานที่ด าเนินการ 
16 การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

17 การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค ์

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

18 การแข่งขันทักษะการจัดแสดงสินค้าและ
บริการลูกค้า 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

19 การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มประเภท 
Flair Bartender 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

20 การแข่งขันทักษะการน าเสนอรายการน าเที่ยว
ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

21 การแข่งขัน Bartender ในงานมหกรรม
งานวิจัย 

ชนะเลิศ ภาค มหาวิทยาลัยเทคโนรา
ชมงคลศรีวิชัย 

 
ท าเนียบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 

ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ หน่วยงานที่ด าเนินการ 
1 การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บ

เครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
2 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บ

เครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
3 การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้สดแบบไทย 

ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
4 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบ

ไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
5 การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิง

ธุรกิจ ปวช. 
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
6 การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยสู่

มาตรฐานสากล ปวส. 
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
7 การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
8 การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วย

คอมพิวเตอร์ 
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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ท าเนียบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 
ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ หน่วยงานที่ด าเนินการ 
9 การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต

หนังสือราชการ 
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
10 การแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า The 

Marketing Challenge 
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
11 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
12 การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
13 การแข่งขันทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการ

ลูกค้า 
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
14 การแข่งขันทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce 
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
15 การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม Flair 

Bartender 
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
16 การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม Classic 

Bartender 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

17 การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
Food and Beverage 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

18 การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน า
เที่ยว ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

19 การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

20 การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

21 การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ชาติไทยและ
หน้าที่พลเมือง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

22 การแข่งขันพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

23 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

24 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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ท าเนียบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 
ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ หน่วยงานที่ด าเนินการ 
25 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
26 การประกวดร้องเพลงไทยสากล (ชาย) ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
27 การประกวดดนตรีไทย ประเภท ซอด้วง ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
28 การประกวดดนตรีไทย ประเภท ขิม ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
29 องค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ สถานศึกษาขนาด

ใหญ ่
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
 

1.2.3) ผลสะทอ้น  
สถานศึกษาได้รับการยกย่องในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ของผู้เรียน และยกย่องด้านการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะเป็นที่ประจักษ์ และสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและประกอบอาชีพได้    

สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้          
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านทักษะและการ

ประยุกต์ใช้ คิดเป็นร้อยละ 92 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                            

4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
   1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  

1.1.1) เชิงปริมาณ   
ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 1,554 คน 

จากจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1,782 คน 
1.1.2) เชิงคุณภาพ   

ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 เทียบกับจ านวน
ผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 87.21 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 
5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                                

1.1.3) ผลสะท้อน   
สถานศึกษาได้รับการยอมรับยกย่องจากองค์กร หน่วยงาน

ภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีจุดเด่นในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน มีระบบดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
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ชัดเจน ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพ สามารถแก้ปัญหาการออกกลางคัน (Drop out) ให้มีจ านวน
ลดลงอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2562            

   1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์       
   1.2.1) เชิงปริมาณ   

ผู้เรียนที่มคีุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จ านวน 
4,228 คน จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมดจ านวน 4,397 คน   

1.2.2) เชิงคุณภาพ   
 ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จ านวน 

4,228 คน จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมดจ านวน 4,397 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) คิดเป็นร้อย
ละ 96.16 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

   1.2.3) ผลสะท้อน    
องค์กร หน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง

สถานศึกษาในการการส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ส่งผลให้ได้รับ
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติต่างๆ อาทิเช่น 

1) รางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาด
ใหญ่ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562            

2) ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเกียรติ
บัตรเชิดชูเกียรติ องค์กรที่รณรงค์ ป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดเพ่ือปกป้องเด็กและ
เยาวชน ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.3) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา              
1.3.1) เชิงปริมาณ 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2561 มีงาน
ท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 1,479 คน 
จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 1,559 คน     

1.3.2) เชิงคุณภาพ  
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2561 มีงาน

ท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 
94.87 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                                    

1.3.3) ผลสะท้อน 
องค์กร หน่วยงานภายนอก ชุมชนและสถานประกอบการให้การ

ยกย่องยอมรับว่าสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยมีกระบวนการมอบหมายให้ครูมีหน้าที่
ติดตามการมีงานท าและการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ภายใต้การก ากับติดตามของผู้บริหาร 
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สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์          
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  2) จุดเดน        

สถานศึกษามีจุดเดนของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ ด้านความรู ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามบริบทของสถานศึกษา ตามข้อการประเมินดังนี้ 

ด้านความรู้ 
ข้อการประเมิน 1.6  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    
ข้อการประเมิน 1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา      
(V-NET) 

ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้
ข้อการประเมิน 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ 
อาชีพอิสระ 
ข้อการประเมิน 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ข้อการประเมิน 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ข้อการประเมิน 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ข้อการประเมิน 1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3) จุดที่ควรพัฒนา       
  1) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพเพ่ือเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ทางด้านทักษะ
วิชาชีพในระดับท่ีสูงขึ้น 

4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       
  1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
ทักษะวิชาชีพในระดับต่างๆ 
 

๔.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา        
๔.2.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้าน

หลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้                    
   1) ผลสัมฤทธิ์ 

    1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ        
1.1.1) เชิงปริมาณ  

ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ จ านวน 28 สาขาวิชา  
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   1.1.2) เชิงคุณภาพ  
ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

ตามข้อประเมิน 1,2,3,4,5 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.1.3) ผลสะท้อน  

องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
และเชื่อถือสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป                 

 1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม                                

     1.2.1) เชิงปริมาณ  
สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 26 สาขาวิชาจากจ านวนสาขาวิชาที่ท าการ
จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 28 สาขาวิชา        

   1.2.2) เชิงคุณภาพ  
สาขาวิชาหรือสาขางานที่การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 92.80 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่า
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม      

1.2.3) ผลสะทอ้น  
สถานศึกษาได้รับการยอมรับและเชื่อถือสถานศึกษาในการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป               

สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา          
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  ด้านหลักสูตร

อาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
4.2.2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์ในพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา       

ด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้           
   1) ผลสัมฤทธิ์ 

1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ        
    1.1.1) เชิงปริมาณ  

แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ จ านวน 136 คน 
จากจ านวนครูทั้งหมด 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100        

1.1.2) เชิงคุณภาพ   
ครูผู้สอนทุกคนมีแผนจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยผลการ

ประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม      
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 1.1.3) ผลสะท้อน  
สถานศึกษาได้รับการยอมรับในกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การ

ปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับในกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเป็นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและสมรรถนะรายวิชาที่ก าหนด มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
พัฒนาสู่การประกวดแข่งขันได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
   1.2)  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สูการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน                                

1.2.1) เชิงปริมาณ  
ครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 136 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 136 คน  
1.2.2) เชิงคุณภาพ  

ครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูสู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่า
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                    

     1.2.3) ผลสะทอ้น 
สถานศึกษาได้รับการยอมรับในกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การ

ปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบที่ดีแก่สถานศึกษาอ่ืนๆ ในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
เป็นผู้เรียนเป็นส าคัญ          

1.3) การจัดการเรียนการสอน        
1.3.1) เชิงปริมาณ  

1) ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงสาขาวิชาที่สอน จ านวน 
136 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100                                                                  
                              2) ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 
136 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100                                                                   
                                                3) ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จ านวน 136 คน  จากจ านวนครูทั้งหมด 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100                                                              
                               4) ครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการ
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 136 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100    
                                                  5) ครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแก
ปัญหาการจัดการเรียนรู จ านวน 136 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100      
     1.3.2) เชิงคุณภาพ  

ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา มีแผนการจัดการเรียนรู้
ครบทุกรายวิชา จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนที่หลากลาย มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการท าวิจัย เพ่ือพัฒนา 
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คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนครทูั้งหมด 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                        

1.3.3) ผลสะทอ้น 
สถานศึกษามีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงสาขา มีการจัดการเรียนการ

สอนที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ และมีประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ   

1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน       
1.4.1) เชิงปริมาณ   

1) ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 136 คน 
จากจ านวนครูทั้งหมด 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100     

2) ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและ
รายวิชาเป็นปัจจุบัน จ านวน 136 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100                                                                      

   3) ครูผู้สอนที่ใช้ เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จ านวน 136 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100                                                             
      4) ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้ เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจใน
การเรียน จ านวน 136 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100   

               5) ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและ
ด้านอื่น ๆ จ านวน 136 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100      

1.4.2) เชิงคุณภาพ  
ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 

100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม        
1.4.3) ผลสะทอ้น  

องค์กร หน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการให้การยอมรับ
ต่อคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่สอดคล้องกับสมรรถนะ
รายวิชา เกิดกระบวนการคิดและทักษะการด าเนินชีวิต  

1.5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ        
1.5.1) เชิงปริมาณ  

1) ครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ จ านวน 136 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

2) ครูผู้สอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี  
จ านวน 136 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100        
         3) ครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 136 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
                                                 4) ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพจ านวน 136 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100    
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                                                 5) ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร จ านวน 136 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 136 คน คิดเป็นร้อยละ 
100          

3.1.2) เชิงคุณภาพ  
ครูผู้สอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็น

ร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม          
3.1.3) ผลสะทอ้น 

องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ต่อสมรรถนะครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพที่เปิดท าการจัดการเรียนการสอน  

1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน        
ในชั้นเรียน         

1.6.1) เชิงปริมาณ  
จ านวนห้องเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว

สูงในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 88 ห้อง จากจ านวนห้องเรียนทั้งหมด จ านวน 88 ห้อง  
     1.6.2) เชิงคุณภาพ  

ร้อยละของห้องเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 
คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                  

1.6.3) ผลสะทอ้น   
องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ

ต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยสถานศึกษา
มีกระบวนการในการด าเนินงานที่ท าให้โครงการ กิจกรรมการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึง
พอใจในระดับมาก 

สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา         
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านการจัดการเรียน

การสอนอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90.59 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม           
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการบริหาร

จัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์      

1.๑) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา         
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1.1.1) เชิงปริมาณ 
มีระบบเครือข่ายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการ

ภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการงาน (RMS) โปรแกรมระบบงาน
พัสดุ myPSD v.8 และระบบงบประมาณ                    

1.1.2) เชิงคุณภาพ 
ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่า
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม          

1.1.3) ผลสะท้อน  
สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัยและเปน็ปจัจุบัน  
1.2) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม         

   1.2.1) เชิงปริมาณ  
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการหรือโรงฝึกงานที่ไดรับ

การพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู จ านวน 8 หลัง 100 ห้อง  
1.2.2) เชิงคุณภาพ   

วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินตามการประเมินข้อ 1,2,3,4,5 หอง
เรียน หองปฏิบัติการหรือโรงฝึกงาน ไดรับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู เมื่อเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                  

1.2.3) ผลสะท้อน  
สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงานภายนอกหรือ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ว่ามีระบบบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์เรียบร้อย เหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน         
1.3.1) เชิงปริมาณ  

ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแก ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบ ารุงรักษา
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง         

1.3.2) เชิงคุณภาพ 
ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตาม 5 ข้อ 

เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
1.3.3) ผลสะท้อน  

สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบการประปา 
ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมี
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ประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือ
ผู้ใช้บริการในสถานศึกษา  

1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ        
1.4.1) เชิงปริมาณ  

ผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ จ านวน 
5,084 ครั้ง/สัปดาห์ 

1.4.2) เชิงคุณภาพ  
ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู และศูนย์วิทยบริการ     

คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
1.4.3) ผลสะทอ้น  

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรูและศูนยว์ิทย
บริการอยู่ในระดับมาก ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

1.5) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน 
สถานศึกษา         

1.5.1) เชิงปริมาณ  
ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งาน

และสถานศึกษา จ านวน 160 Mbps       
1.5.2) เชิงคุณภาพ  

ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
ใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.5.3) ผลสะท้อน 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว

สูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   
สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการ          
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านการบริหาร

จัดการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
          

4.2.4 ด้านน านโยบายสูการปฏิบัติ  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการน า
นโยบายสูการปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้    

 1) ผลสัมฤทธิ์        
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี                                     

1.1.1) เชิงปริมาณ  
1) สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค ีจ านวน 14 

สาขาวิชา จากสาขาท่ีเปิดท าการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 28 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 50 ของสาขาที่
เปิดท าการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 
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2) ผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 16.19  
         1.1.2) เชิงคุณภาพ 
         ผลการประเมินตามแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบ      
ทวิภาคีที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพครบถ้วนทั้งข้อ 1,2,3,4,5 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่า
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.1.3) ผลสะท้อน 
องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือสถานประกอบการมีส่วนร่วมใน

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีครบทุกสาขาวิชา สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบทวิภาคีได้ตาม
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค  

สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ          
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านการน านโยบาย  

สู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
    2) จุดเดน             

สถานศึกษามีจุดเดนของการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา       
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสูการปฏิบัติตาม
บริบทของสถานศึกษา ตามข้อการประเมินดังนี้ 

ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ข้อการประเมิน 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ     
ข้อการประเมิน 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา 

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
ข้อการประเมิน 2.2.2 การจดัท าแผนการจัดการเรียนรู้สูการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ข้อการประเมิน 3.1.1 การจดัการเรียนการสอน 
ข้อการประเมิน 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
ข้อการประเมิน 3.1.3 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
ข้อการประเมิน 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียน 
ด้านการบริหารจัดการ  

ข้อการประเมิน 3.2.2 การบริหารจัดการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา   

ข้อการประเมิน 5.1 อาคารสถานที ่หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองาน
ฟาร์ม       

ข้อการประเมิน 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน    
ข้อการประเมิน 5.3 แหล่งเรียนรูและศูนย์วิทยบริการ     



73 
 

ข้อการประเมิน 5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา   

ด้านการน านโยบายสกูารปฏิบัติ 
ข้อการประเมิน 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี                                             

   3) จุดที่ควรพัฒนา   
   - ไม่มี -          

4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา            
- ไม่มี -          

 

๔.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู  
๔.3.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามรายการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้    
    1) ผลสัมฤทธิ์ 

1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม         
1.1.1) เชิงปริมาณ  

ครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 100                 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 
ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.1.3) ผลสะท้อน  

สถานศึกษาได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นระบบเชื่อถือได้และ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีจุดเด่นด้านการบริหารจัดการบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน        
  1.2.1) เชิงปริมาณ  

สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100                

1.2.2) เชิงคุณภาพ 
ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอน เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.2.3) ผลสะท้อน  

สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ให้การยอมรับ
และมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรใน
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา
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โดยใช้วิชาชีพ สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม โดยผลประเมินความเป็นระบบเชื่อถือได้และประสิทธิผล
ของการน านโยบายสู่การปฏิบัติในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซ่ึงรวมประเด็นการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ด้วย 

1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา                                      
1.3.1) เชิงปริมาณ  

กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 30 กิจกรรม       
1.3.2) เชิงคุณภาพ  

ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.3.3) ผลสะท้อน 
องค์กร สังคมและชุมชนท้องถิ่นยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการ

ให้บริการชุมชนและจิตอาสาทุกครั้งที่จัดกิจกรรมยืนยันได้จากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้          
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านความร่วมมือใน

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรูด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามรายการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้    

 1) ผลสัมฤทธิ์     
1.๑) ผลงานของผูเ้รียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ หรือ 

งานวิจัย                                      
1.1.1) เชิงปริมาณ 

ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดย 
แยกเป็น  
1) โครงการของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 668 โครงการ  

จ านวนที่เข้าประกวดทั้งหมด 55 โครงการ และได้รับรางวัล 
40 โครงการ  

2) สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 6 ผลงาน ได้รับ 
รางวัล 1 ชิ้น       

3) โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา  จ านวน 2 ผลงาน ได้รับ 
รางวัล 1 ชิ้น   

     1.1.2) เชิงคุณภาพ ได้รับรางวัลระดับชาติจ านวน 2 รางวัล ดังนี้   
      1) รางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ระดับ
ภาค ชื่อผลงาน “โคมไฟหัตถลีลาพัฒนาผ้าไทย” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดตรัง 
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      2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ “ศึกษา
อัตราส่วนของตัวท าละลายที่มีผลต่อการสกัดสารสีจากเปลือกผลแก้วมังกรเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ บลัชออน” 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ประจ าปี
การศึกษา 2562 ณ จังหวัดตรัง 

1.1.3) ผลสะทอ้น 
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยคณะกรรมการประกวด

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับภาค ภาคใต้ และระดับชาติ      
น าผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปเผยแพร่ในงานสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 

สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย          
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 80.00 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
2) จุดเดน 
สถานศึกษามีจุดเดนของการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ด้านความร่วมมือใน       

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา 
ตามข้อการประเมินดังนี้    

ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข้อการประเมิน 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม    
ข้อการประเมิน 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
ข้อการประเมิน 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา   

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
ข้อการประเมิน 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์

หรืองานวิจัย                                                   
3) จุดที่ควรพัฒนา       

   1) พัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพ่ือใช้
ประโยชน์ได้จริงหรือได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น 
  2) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพเพ่ือเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ทางด้านทักษะ
วิชาชีพในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

  4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       
     1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยให้เข้าร่วมการประกวด แข่งขันในระดับต่างๆ หรือมีการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  2) สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารควรมีการรับรองมาตรฐานทุกชิ้นและควร
พัฒนาให้มีกระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมต่อไป 

  
 
  



๗๖ 
 

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา จ านวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

5.1 มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1  ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน  าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชพี 20 5 100 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 115 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ไดx้100)/115 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

☑ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)   ☐ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)   ☐ ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 

☐ ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)    ☐ ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นการประเมินที่ 2  ด้านทักษะและการประยุกตใ์ช ้

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน  าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวชิาชพี 2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 23 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ไดx้100)/25 92.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

☑ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)   ☐ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)   ☐ ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 

☐ ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)    ☐ ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 



๗๗ 
 

 

ประเด็นการประเมินที่ 3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน  าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 5 10 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 95 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ไดx้100)/95 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

☑ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)   ☐ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)   ☐ ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 

☐ ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)    ☐ ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

5.2 มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน  าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 25 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ไดx้100)/25 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

☑ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)   ☐ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)   ☐ ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 

☐ ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)    ☐ ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 
 



๗๘ 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน  าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัต ิ

2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัตทิี่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวชิาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียน 

2 5 2 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 77 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ไดx้100)/85 90.59 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

☑ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)   ☐ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)   ☐ ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 

☐ ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)    ☐ ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

ประเด็นการประเมินที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน  าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ไดx้100)/65 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

☑ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)   ☐ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)   ☐ ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 

☐ ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)    ☐ ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 
  

ประเด็นการประเมินที่ 4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน  าหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ไดx้100)/30 100 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

☑ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)   ☐ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)   ☐ ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 

☐ ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)    ☐ ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

5.3 มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน  าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน 

2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ไดx้100)/45 100 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

☑ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)   ☐ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)   ☐ ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 

☐ ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)    ☐ ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน  าหนักxค่าคะแนน) 

1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 12 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ไดx้100)/15 80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

☑ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)   ☐ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)   ☐ ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 

☐ ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)    ☐ ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 99.15 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 92 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 100 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 96.1 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 97.40 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
☑  ยอดเยี่ยม          (ร้อยละ 80 ขึ นไป) 
☐  ดีเลิศ                (ร้อยละ 70.00-79.99) 
☐  ด ี                   (ร้อยละ 60.00-69.99) 
☐  ปานกลาง           (ร้อยละ 50.00-59.99) 
☐  ก าลังพัฒนา        (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

ส่วนที่ 6 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือก าหนด
แผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและประยุกต์ใช้ สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนา

สมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับ
คุณภาพ “ยอดเยี่ยม” พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ เข้าร่วมการ
ประกวด แข่งขัน ทางด้านทักษะวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น โดยมีการ
วางแผนด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
        1) แผนกวิชาด าเนินกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน
สถานศึกษาเพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพในระดับ อศจ. ภาค ชาติ ต่อไป โดย
การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน สถานประกอบการในการอนุเคราะห์
บุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพให้เกี ยรติ เป็น
กรรมการตัดสินและคัดเลือกตัวแทน 
        2) ด าเนินกิจกรรมฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน 
นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศของนักเรียน นักศึกษา 
        3) แผนกวิชาเชิญผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพจากสถาน
ประกอบการในการฝึกทักษะผู้เรียนเพ่ิมเติม 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

สถานศึกษามีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ใน
ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” ในด้านผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยโดยก าหนดแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือ
ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น ดังนี้ 
        1) โครงการน าเสนอผลงานโครงการวิชาชีพ 
        2) โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 



 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

ภาคผนวก 
 

ก. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

ข. ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ 
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ข. ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  www.verar.org 
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