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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 2563 ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมและจัดท าคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พร้อมเครื่องมือการ
ประเมินให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าและติดตามการประกันคุณภาพ
ภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช ในรอบปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน           
ซึ่งประกอบด้วยคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 5 ด้าน 
25 ข้อการประเมิน โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำชในรอบปี
กำรศึกษำ 2563 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 1,638 คน คิดเป็นร้อยละ 83.32 เมื่อเทียบกับจ านวน
ผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา โดยผู้เรียนร้อยละ 93.65 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ องค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐานดีเด่น 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563   
   ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพ
อิสระ โดยมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับ 3 ดาว มีการสนับสนุนให้
ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลระดับชาติ 
สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยมีผลการประกวด
แข่งขันทักษะวิชาชีพได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับต่างๆ ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้ง
แรก คิดเป็นร้อยละ 99.70 และผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 92.19 
   1.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

          วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ จ านวน 26 สาขาวิชา จากทั้งหมด 28 สาขาวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 92.86 โดยมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือ ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม อีกท้ังยังมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้    สู่
การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนา
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ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ ที่ 21 ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับและ
เชื่อถือในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
   1.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
    ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอนคิดเป็นร้อยละ 100   
มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ด้านเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง มีการ
ใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบปกติ และรูปแบบ
ออนไลน์ อันสอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
   ครูด าเนินการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือคุณภาพการจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูล
สารสนเทศ หรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชา ใช้เทคนิคบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่  
เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล
ทั้งด้านการเรียน และอ่ืน ๆ  
           ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ รวมทั้ง
เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง และกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ 
มีการน าผลการพัฒนางานเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจาการพัฒนาตนเอง และพัฒนา
วิชาชีพ ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ ผู้บริหารสถานศึกษายึดหลักการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม โดยการใช้นวัตกรรม "SACRG Model"  และมีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
   1.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม 
    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ได้ตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศในด้านครูพิเศษ 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 
 

 จากสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชในรอบปี
การศึกษา 2563 ข้างต้น จึงสามารถน ามาสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5 ด้าน 25 ข้อการประเมินได้ดังนี ้
 1. ข้อการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”  จ านวน 23 ข้อการประเมิน  
 2. ข้อการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีเลิศ”  จ านวน  2   ข้อการประเมิน 
 3. ข้อการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”  จ านวน  -   ข้อการประเมิน 
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 4. ข้อการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ปานกลาง”  จ านวน  -   ข้อการประเมิน 
 5. ข้อการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ก าลังพัฒนา”  จ านวน  -   ข้อการประเมิน 
 เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 โดยภาพรวมสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
คิดเป็นร้อยละ 99.09 
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 96.10 
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
95.00  
 ผลกำรประเมินรวมอยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.32 
  1.2 จุดเด่น 
  1) สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถ
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  
  2) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการของ
วิทยาลัยฯ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสถานประกอบการ และได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง องค์การ
มาตรฐานดีเดน่ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563   
  3) สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะใน
การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระผ่านการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
  4) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
  5) ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
  6) สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  7) ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกภาคส่วน น านวัตกรรม "SACRG Model"  มาใช้ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
  8) สถานศึกษาจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ 
  9) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
  10) สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง ควบคู่ไปกับความมีน้ าใจและมีจิตอาสา น าความรู้สู่การ
ปฏิบัติจริงสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
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  1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
  1) พัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเพื่อใช้ประ
โยชน์ได้จริงหรือได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น 
  2) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพเพ่ือเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ทางด้านทักษะ
วิชาชีพในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

  1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
  1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยให้เข้าร่วมการประกวด แข่งขันในระดับต่างๆ หรือมีการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  2) สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารควรมีการรับรองมาตรฐานทุกชิ้นและควร
พัฒนาให้มีกระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมต่อไป 
  3) 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     
การด าเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
รายละเอียดดังนี้ 
  4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
ได้ด าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์รอบด้าน มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะความรู้ในด้านผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้อง
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และดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตย ตลอดจนสามารถใช้ชีวิติอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ     
ในขณะเดียวกัน สมาชิกสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกไปพร้อมกัน ด้วยการจัดท าโครงการฯ 
ควบคู่ไปกับการเรียน มีการด าเนินการจัดตั้งตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้
การน าของผู้บริหารงานที่มีวิสัยทัศน์ ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
      1) คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
       2) คณะกรรมการด าเนินงาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
       3) คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ  
       มีกระบวนการในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักตาม
แนวปฏิบัติ ประกอบระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 และใน
ขณะเดียวกัน สมาชิกต้องด าเนินกิจกรรมและโครงการฯ ภายใต้แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี คนเก่ง และ
มีความสุข โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 เป้าหมาย ดังนี้ เป้าหมายพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี และมีความสุข 
และ เป้าหมายพัฒนาสมาชิกเป็นคนเก่ง และมีความสุข ซึ่งแต่ละเป้าหมายสามารถพัฒนาสมาชิกได้อย่างมี
คุณภาพ  
  4.2 วัตถุประสงค์ 
  มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์รอบด้าน มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
ความรู้ในด้านผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม และมี
ความเป็นประชาธิปไตย ตลอดจนสามารถใช้ชีวิติอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

  4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 
   1)  หลักการบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ ตามแนวคิดของเดมมิ่ง 
(PDCA) ประกอบด้วย 
   - P : Plan คือ การวางแผนในการท างาน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
   - D : Do คือ การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน เน้นความถูกต้อง  
   - C : Check คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงาน/การประเมินผล 
   - A : Action คือ การปรับปรุง การพัฒนาให้ดีขึ้น 
             2) ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
             3) แนวปฏิบัติประกอบระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 

  4.4 วิธีการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนการด าเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีดังนี ้
             1) ศึกษาระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และแนวปฏิบัติ
ประกอบระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 
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             2) จัดท าแผนขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
     3) จัดท าคู่มือการด าเนินงานกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ของ
สถานศึกษา 
     4) ให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ แก่
คณะกรรมการด าเนินงาน คณะกรรมการชมรมและสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ ในแต่ละปีการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือการด าเนินงานที่เป็นไปอย่างมีระบบ 
     5) การดูแลให้ค าปรึกษาการด าเนินงานขององค์การภายใต้การ
ด าเนินงานโดยชมรมวิชาชีพ 
     6) การตรวจสอบกระบวนการท างาน เอกสารโครงการต่าง ๆ  
             7) การแก้ไข / ปรับปรุงผลการด าเนินงานเพื่อความเป็นมาตรฐานในครั้ง
ต่อไป 
  4.5 ผลการด าเนินงาน 
  ความส าเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา ผู้เรียนได้รู้จักและเห็นคุณค่าตนเองและ
ผู้อ่ืนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข มี
จิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ 
       ความส าเร็จที่เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้ประสบการณ์
จัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการชมรมวิชาชีพ  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการใช้ความรู้ ความ
ช านาญต่อกระบวนการตัดสินใจในการจัดท าแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
       ความส าเร็จที่เกิดขึ้นกับชุมชน ผู้เรียนได้น าความรู้ จากทักษะวิชาชีพไปบริหารและ
ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน สร้างห้องการเรียนรู้แบบใหม่คือ ห้องเรียนชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การ
พัฒนาต่อยอด จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้เรียน จนกลายเป็นภาคีที่
ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนที่ส าคัญยิ่ง 
     ความส าเร็จที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษาสร้างผลงานเข้าประกวดและแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กิจกรรมต่างๆ จนได้รับรางวัล สร้างเกียรติยศ 
ชื่อเสียง ให้กับวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน 
  4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
   1) ประโยชน์ที่เกิดแก่นักเรียน นักศึกษา 
   ผู้เรียนได้รู้จักและเห็นคุณค่าตนเองและผู้อ่ืนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์      มี
กระบวนการคิด  มีทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข มีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ ส่งผลให้ได้รับรางวัลดีเด่นในด้านต่างๆ อาทิเช่น นางสาววรรณพร  
สิงหเดชา นักศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจ าปี 2563 โดย
กระทรวงศึกษาธิการ 

2) ประโยชน์ที่เกิดแก่สถานศึกษา 
      สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสถาน
ประกอบการ ตลอดจนได้รับรางวัลให้สถานศึกษาเป็น Best Practice เรื่องการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จัก
และเห็นคุณค่าตนเองและผู้อ่ืนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการด าเนินชีวิตอย่าง
เหมาะสม และมีความสุข มีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ ส่งผลให้
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สถานศึกษาได้รับรางวัลดีเด่น ในระดับต่างๆ อาทิเช่น รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐาน
ดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563   
   3) ประโยชน์ที่เกิดแก่ชุมชนและสังคม 
   ผู้เรียนได้น าความรู้ จากทักษะวิชาชีพไปบริหารและถ่ายทอดความรู้สู่
ชุมชน สร้างห้องการเรียนรู้แบบใหม่คือ ห้องเรียนชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาต่อยอด จนเกิด
เป็นองค์ความรู้ที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้เรียน จนกลายเป็นภาคีที่ส าคัญในการพัฒนา
ผู้เรียนที่ส าคัญยิ่ง 
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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.2561-2563   นายสมบูรณ์ ชดช้อย 
พ.ศ.2563-ปัจจุบัน   นายสายันต์ แสงสุริยันต์ 
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2.1.3  การจัดการศึกษา 
จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) รวมทั้งสิ้น 4 ประเภทวิชา  ได้แก่ ประเภทวิชาคหกรรม , 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม /บริหารธุรกิจ , ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และประเภทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

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 
สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในชุมชนที่ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรท าให้คุณภาพชีวิต
ตกต่ า และเนื่องจากภูมิล าเนาอยู่ห่างไกลจากสถานศึกษาจึงมาเช่าบ้านหรือหอพักในตัวเมืองก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ขาดวินัยและความรับผิดชอบ 
ตลอดจนปัญหาชู้สาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

๑๐ 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษามีแผนภูมิการบริหารของวิทยาลัยฯ โดยก าหนดเป็นโครงสร้างการบริหาร ดังนี้ 

 
 

คณะกรรมการบรหิาร
สถานศึกษา 

    ผู้อ านวยการวิทยาลัย     คณะกรรมการบรหิาร
สถานศึกษา     นายสายนัต์  แสงสุริยันต ์     

                                                 ฝ่ายบริหารทรัพยากร   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    ฝ่ายวิชาการ   ฝ่ายพัฒนากิจการ นร. นศ. 

 นายพเนตร  ทองขวัญ 
รองผู้อ านวยการ 

  
นายส าราญ  วังบุญคง 

ท าหน้าที่ รองผู้อ านวยการ  
   

นางสุกัญญา  พลวิก 
ท าหน้าที่ รองผู้อ านวยการ 

  นางบัณฑิตา  ทวีเมือง 
ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการ  

                         งานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนและงบประมาณ    แผนกวิชาการบัญชี   งานกิจกรรมนักเรียน นักศกึษา 

 นางสุนิสา  พละศึก   นางวณี  ฤทธิผล    นางสาวอรอุมา ส่งบ าเพ็ญ   นายรพีพัฒน์  พรหมดนตรี 

                         งานบุคลากร   งานความร่วมมือ    แผนกวิชาการตลาด   งานโครงการพิเศษและบรกิารชุมชน 

 นางสาววรรณิภา  อิสระด าเกิง   นางนุชนาถ หนุมาศ    นางเบญจง  วรรณมาศ   นางสาววัชรี  ฮั่นวิวัฒน์ 

                        
 งานการเงิน   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ    แผนกวิชาการเลขานุการ   งานครูท่ีปรึกษา 

 นางกรรณิกา  แซ่ต่ัน   นายทัศน์พงศ์  พงศ์สมัคร    นางวราพร  บรรจงเส้น   นางมาลัย  ชูขันธ์ 

                        
 งานบัญชี   งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 

และสิ่งประดิษฐ์ 
   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   งานปกครอง 

 นางรุ่งฤดี  ไพโรจน์   นางสาวรัชนีวรรณ  ศรีทองเพิง    นายปนิต  นพประดิษฐ์   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   นางสาวสุชาดา  นิลสาขา    นางสาวฉันทนา หมวกพลาย   นางสาวสารภี อุปลา 

                         งานทะเบียน   งานศูนย์ผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา 

   แผนกวิชาผ้าและเคร่ือง
แต่งกาย 

      
 นางสาวนฤมล  ตรีตรง   นายทัศน์พงศ์  พงศ์สมัคร    นางอารี  มีบุญมาก       
                         งานประชาสัมพันธ์   งานส่งเสริมผลิตผลการค้า

และประกอบธุรกิจ 
   แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ       

 นายทวีศักด์ิ  หนูทิม   นายคมกริช  พลเดช    นางสาวจินดาหรา ข าคม       
                               หน่วยควบคุมภายใน

สถานศึกษา 
   แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์       

       นางสาวสุกาญจน์ดา ย่ีสุ่นแซม    นางวิลาวัลย์  เกตุแก้ว       
                               งานร้านค้าสหกรณ์    แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ       
       นางสาวปานทิพย์  จันทรเ์รืองฤทธ์ิ    นางจตุพร  กิจผลิต       
                                      แผนกวิชาการท่องเท่ียว       
              นางสาวพรศรี  สุขสบาย       
                                      แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ       
              นายสุขุม  แป้นศรี       
                                      แผนกวิชาสามัญ       
              นางสาวสรัญญา นนทโชติ       
                                      แผนกวิชาสัมพันธ์       
              นางสกาวเดือน บริพันธ์       
                                      งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ 

การสอน 
      

              นางนรินทร์  นวลเจริญ       
                                      งานวัดผลและประเมินผล       
              นางทวีรัตน์  อิสรธราดล       
                                      งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี       
              นางสาวจตุพร  ตรีตรง       
                                      งานวิทยบริการและห้องสมุด       
              นางกันป์หา  เก้าเอี้ยน       
                                      งานสื่อการเรียนการสอน       
              นายอุทิศ  ลีละวัฒน์       

โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย 



 

  

๑๑ 

 
 

2.3  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านบุคลากรของ
สถานศึกษา ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ และด้านงบประมาณดังนี้ 

 2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 1/2563 
(จ าแนกตามสาขางาน และเพศ) 

 
 
 

หน่วย : คน 

ที ่ ประเภทวิชา 
ภาคเรียนที่ 1/2563 

รวม 
ชาย หญิง 

1 พาณิชยกรรม 105 1,291 1,396 
2 คหกรรม 141 461 602 
3 อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 37 443 480 
4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 44 40 84 

รวมนักเรียน ระดับ ปวช. (จ านวน 89 ห้องเรียน) 327 2,235 2,562 

ที่มา : งานทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563) 
 
 



 

  

๑๒ 

จ านวนนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 1/2563 
(จ าแนกตามสาขางาน และเพศ) 

 

 
 

 
หน่วย : คน 

ที ่ ประเภทวิชา 
ภาคเรียนที่ 1/2563 

รวม 
ชาย หญิง 

1 บริหารธุรกิจ 74 861 935 
2 คหกรรม 92 252 344 
3 อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 19 334 353 
4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13 27 40 

รวมนักศึกษา ระดับ ปวส. (จ านวน 70 ห้องเรียน) 198 1,474 1,672 

ที่มา : งานทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

๑๓ 

ก) จ านวนผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 

ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 856 36 - 892 

ปวช.2 798 24 - 822 

ปวช.3 820 28 - 848 

รวม ปวช. 2,474 88 - 2,562 
 

     

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม   

ปวส.1 389 441 830   

ปวส.2 417 424 841   

รวม ปวส. 806 865 1,671   
 
     ที่มา : งานทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

๑๔ 

 ข) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2563 ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562       
ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา มีงานท า หรือศึกษาต่อ 

ปวช.3 988 769 752 

ปวส.2 794 785 688 

รวม 1,782 1,554 1,440 

        

ปีการศึกษา 2563       
ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา   
ปวช.3 1,047 816   
ปวส.2 919 822   
รวม 1,966 1,638   

(ข้อมูล ณ วันที ่ 26 พฤษภาคม 2563  ที่มา : งานทะเบียน)   

        

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา     

ระดับ ปวช.3 แรกเข้า ปี 2561 1,047   

  ผู้ส าเร็จการศึกษา ปี 2563 816   

ระดับ ปวส.2 แรกเข้า ปี 2562 919   

  ผู้ส าเร็จการศึกษา ปี 2563 822   

        
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

  

๑๕ 

2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา  
  ก) จ านวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2563 : จ าแนกตามประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : คน 

ล าดับ ประเภทบุคลากร 
อัตราก าลัง 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 ผู้บริหาร 2 3 5  
2 ข้าราชการครู 16 54 70  
3 ข้าราชการพลเรือน - 2 2  
4 พนักงานราชการ (ครู) 3 7 10  
5 ครูผู้ทรงคุณค่า - - -  
6 ครูจ้างสอน 15 42 57  
7 ลูกจ้างประจ า 3 - 3  
8 ลูกจ้างชั่วคราว 15 34 49  
9 ลูกจ้างเหมาบริการ - 1 1  

รวมทั้งสิ้น 54 143 197  

   ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 (ท่ีมา : งานบุคลากร) 



 

  

๑๖ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

  

๑๗ 

 2.3.3  ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน  

ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปิดท าการสอน 5 ประเภทวิชา ได้แก่ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม /บริหารธุรกิจ, ประเภทวิชาคหกรรม, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเตรียมอาชีวศึกษา ทั้งในระดับ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และหลักสูตรประกาศนียบัตร
เตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) เพ่ือเป็นการรองรับความต้องการของ นักเรียน นักศึกษา และตลาดแรงงาน  

หลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.)   ใช้เวลาเรียน 3 ปี รับจากผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาเข้าศึกษาต่อ 

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

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

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

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

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 1 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้เวลาเรียน 2 ปี รับจากผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ 
มี 4 ประเภทวิชา ดังนี้ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มี 9 สาขาวิชา คือ 

1) สาขาวิชาการบัญชี 
2) สาขาวิชาการตลาด 
3) สาขาวิชาการเลขานุการ 
4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สาขางานธุรกิจดิจิทัล, สาขางานดิจิทัลมีเดีย, สาขางาน  
    โมบาย แอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ) 
5) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (สาขางานธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป, สาขางานธุรกิจค้า   
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    ปลีกร้านสะดวกซื้อ, ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่) 
6) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
7) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
8) สาขาวิชาการจัดการ (สาขางานการจัดการ) 
9) สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 

ประเภทวิชาคหกรรม มี 4 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (สาขางานแพทเทิร์น    
    เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย) 
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 
3) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (สาขางานอาหารและโภชนาการ, สาขางานการ  
    ประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ) 
4) สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ (สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม้และ     
    งานประดิษฐ์, สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม) 

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

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 1 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์) 
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 2.3.4  ด้านอาคารสถานที่  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ด้านหน้าของ

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

 แผนที่สถานที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

๒๐ 

 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  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาดังนี้ 
 

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 
หน่วย : บาท 

รายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 42,693,000.00  - 42,693,000.00 
ค่าจ้างชั่วคราว - 4,225,958.82 4,225,958.82 
ค่าตอบแทน (พนักงานราชการ) 1,707,281.90  - 1,707,281.90 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 19,963,522.00 3,599,432.00 23,562,954.00 
ค่าสาธารณูปโภค 1,393,450.00 1,186,033.55 2,579,483.55 
ค่าครุภัณฑ์ 1,300,000.00 3,447,399.00 4,747,399.00 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง -  - - 
เงินอุดหนุน 26,666,872.00  - 26,666,872.00 
รายจ่ายอื่น ๆ 5,560,059.70  - 4,560,059.70 

รวม 98,284,185.60 12,458,823.37 110,743,008.97 

ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ (ประจ าปีงบประมาณ 2563) 

 

 
ประเภทงบประมาณ จ านวน (บาท) 

งบบุคลากร 8,384,869 
งบด าเนินงาน 18,201,714 

งบลงทุน 6,043,956 
งบเงินอุดหนุน 25,228,185 
งบรายจ่ายอื่น 3,762,997 

รวมทั้งสิ้น 61,621,721 
ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ  ข้อมูลงบประมาณ 2563  ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 
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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 
“สถานศึกษาชั้นน าด้านวิชาชีพสู่สากล” 

พันธกิจ 
1. การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพสู่สากล  
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ 

      3. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
 4. การสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 5. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 
เป้าประสงค์ 

1.  มีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  โปร่งใส่  ตรวจสอบได้คุ้มค่า   
     มีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษาจัดระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและ

ต่อเนื่อง 
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3. สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
4. สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่สูงขึ้น และมีศักยภาพพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลง 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ คุณธรรม 

จริยธรรมตามสาขาวิชาชีพ 
7. บุคลากรมีคุณภาพชีวิต มีความผูกพันต่อองค์กรและความสมดุลของการท างาน

ตามหน้าที่ 
8. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับมีสมรรถนะวิชาชีพ 
9. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
10. ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศและรู้เท่าทันสื่อ

เทคโนโลยี 
11. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ 
12. ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะกระบวนการคิดเน้นล าดับขั้นตอนด้วยวิธีการเขียน

โปรแกรม (Coding) 
13. ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึกการรักชาติเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์  การปกครองระบอบประชาธิปไตย ทะนุบ ารุงศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม 

14. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพ  การกีฬา
และนันทนาการ 

15. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
16. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
17. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพอิสระ 
18. สถานศึกษามีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสม  เพียงพอในการจัดการเรียน

การสอน 
19. ครูน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
20. มีแหล่งเรียนรู้เฉพาะทางท่ีทันสมัย (Smart Classroom) 
21. พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
22. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการท างานวิจัย 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีด้านวิชาชีพ 
23. การเผยแพร่และให้บริการงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีด้าน

วิชาชีพ 
24. มีความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพกับหน่วยงานองค์กร สถาบันภาครัฐ

และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
25. มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 
 

 



 

  

๒๔ 

ยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องตามสาขาวิชา

วิชาชีพและภาระงาน 
3. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ 
4. การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพการกีฬาและนันทนาการ รักษา
สิ่งแวดล้อม 

5. การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
และการประกอบอาชีพอิสระ 

6. การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
7. การพัฒนา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี งานวิจัย 

นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
8. การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
9. การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 

 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. บริหารจัดการด้านหลักธรรมาภิบาล 
3. ท างานเป็นทีม 
4. บริหารจัดการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใสถานศึกษา 
5. บริหารจัดการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายนอก 
6. ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
7. ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพโดยยึดหลักสมรรถนะเป็นฐานเพื่อเพ่ิมแรงจูงใจ

และธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ 
10. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ทักษะการแก้ปัญหา 
11. ส่งเสริมการให้ผู้เรียนเข้าทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพ  มาตรฐานฝีมือ

แรงงาน 
12. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
13. ส ารวจ ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนและผู้ส าเร็จ

การศึกษา 



 

  

๒๕ 

14. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  และ
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี 

15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

16. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดเน้นล าดับขั้นตอนด้วยวิธีการเขียนโปรแกรม 
(Coding) 

17. ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

18. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพ  การกีฬาและนันทนาการ 
19. ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
20. พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมให้จัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
21. พัฒนาหลักสูตรในการประกอบอาชีพอิสระตามสมัยนิยม 
22. จัดระบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
23. จัดหาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ 
24. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา 
25. ส่งเสริมให้มีการน าระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มาใช้รวมทั้งส่งเสริมให้ครูใช้ระบบ

ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
26. ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน e-Portfolio 
27. ระบบการจัดการความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สอน 
28. จัดหาห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทางทุกสาขาวิชา 
29. จัดหาห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
30. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
31. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย 
32. ส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
33. ส่งเสริมและพัฒนาการท าวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีด้านวิชาชีพ 
34. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี

ด้านวิชาชีพ 
35. ส ารวจความพึงพอใจการบริการงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีด้าน

วิชาชีพ 
36. ส ารวจ ประสานจัดสัมมนาชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี

ร่วมกับสถานประกอบการ 
37. จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
38. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน

และต่างประเทศ 



 

  

๒๖ 

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

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                             
ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์  
ให้ตกแต่งสถานท่ีในงานพระราชทานปริญญาบัตร  
ของมหาวิทยาลัยฯ  ณ อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
อ าเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกปีการศึกษาต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน  
 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                     
ได้รับความไว้วางใจจากจังหวัดนครศรีธรรมราช                    
ให้ตกแต่งสถานที่ เพื่อเตรียมและถวายพระกระยาหาร               
ในงานรบัเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ต่อเนื่องจนถึงปัจจบุัน 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                                   
ได้รับเกียรติให้ออกแบบและตัดเย็บชุดผา้ไหม                         
โดยแผนกวชิาผ้าและเครื่องแต่งกายได้ออกแบบและตัดเย็บ
ชุดผ้าไหม ชุดประจ าชาติ สปป.ลาว โดยท่านแสง สุชะทิวง 
เอกอัครราชทูตพร้อมภริยา ให้เกียรติเดินแฟชั่นด้วยตนเอง 
ในงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกปีที่ 10               
ณ หอประชุมกองทัพเรือ  กรุงเทพมหานคร      

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                                 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษา
ขนาดใหญ่  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน                          
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่  29 มนีาคม - 2 เมษายน 2564                        
ณ อาชีวศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                                 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษา
ขนาดใหญ่  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน                          
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2564  
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดนครศรีธรรมราช  

 



 

  

๒๘ 

รางวัลและผลงานของผู้บริหาร   

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 
 
 
 
 

 
  

นายสายันต์  แสงสุริยันต์                                       
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช      
- ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา”   
ประจ าปี พ.ศ.2564 จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

- ได้รับโล่และประกาศ จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้เข้ารับการพัฒนาที่เข้า
รับการพัฒนาครบทุกชั่วโมง หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นสบ.ศธ.) 

-ได้รับโล่และวุฒิบัตร ผู้ส าเร็จหลักสูตรการพัฒนานัก
บริหาร ระดับสูง (นบส.ศธ รุ่นที่ 10) ณ สถาบันพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- ได้รับประกาศนียบัตร ส าเร็จการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง (ส.นบศ.) รุ่นที่ 13 ตามหลักสูตรการ
ฝึกอบรมของวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน ระหว่างวันที่ 1-22 ธันวาคม 2563 
จาก ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 

 

 

  

นางสุกัญญา  พลวิก                                         
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                                  
ได้รับรางวัล  ผู้บริหารดีเด่น  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู  ประจ าปี พ.ศ.2563                
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564    

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

๒๙ 

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

    

 
 

นางกันป์หา  เก้าเอ้ียน  ครู คศ.3                              
-ได้รับรางวลั  ครูดีของแผ่นดนิขั้นพื้นฐาน  โครงการเครือข่าย
ครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  เมื่อวันที่ 
9 กรกฎาคม 2563  มอบโดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดนิ         
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันการประกวดเล่า
นิทานพื้นบ้าน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและวชิาพื้นฐาน ระดบัภาค ภาคใต้ คร้ังที่ 31
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  29 มีนาคม - 2 
เมษายน 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช        
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันการประกวดเล่า
นิทานพื้นบ้าน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและวชิาพื้นฐาน ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  
24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

   นางอารี  มีบุญมาก  ครู คศ.3                                   
-ได้รับรางวลั  ครูสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา                          
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู  
ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564          
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
ประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดบั ปวส.  
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและวชิาพื้นฐาน ระดบัภาค ภาคใต้ คร้ังที่ 31
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  29 มีนาคม - 2 
เมษายน 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช                           
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
ประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดบั ปวส.  
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชพีและวชิา
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที ่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 
2564  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

นางวัลน ี บุญศรี  ครู คศ.3                                           
ได้รับรางวลั  ครูดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม               
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู  
ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 

                       



 

  

๓๐ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

  

 

นางสาวกัณฐิกา  แสงสุวรรณ  ครู คศ.3                                           
ได้รับรางวลั  ครูดีเด่นด้านดูแลช่วยเหลือผู้เรียน               
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู  
ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564  

 

 

 

นางสาวอรอุมา  ส่งบ าเพ็ญ  ครู คศ.2                                  
-ได้รับรางวลั  ครูดีเด่นด้านการสอน                          
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู  
ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564                  
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวส.  ซึ่งได้รับรางวลั
ชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวชิาชพีและวชิาพืน้ฐาน ระดบั
ภาค ภาคใต้ คร้ังที่ 31ประจ าปกีารศึกษา 2563 ระหว่าง
วันที่  29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                   
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวส.  ซึ่งได้รับรางวลั
ชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวชิาชพีและวชิาพืน้ฐาน ระดบั
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2564  
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 
 
  

นายปิยวิทย์  หนุมาศ  ครู คศ.2                                 
-ได้รับรางวลั  ครูดีเด่นด้านการสอน                          
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู  
ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564    

-  ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการพัฒนา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce ซึ่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวชิาชพีและวชิาพืน้ฐาน ระดบั
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2564  
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

    

 

นางสาววรรณิภา  อิสระด าเกิง  ครู คศ.2                                  
ได้รับรางวลั  ครูดีเด่นด้านการสอน                          
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู  
ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564        

     



 

  

๓๑ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

  

 
  

นางทัศนีย์  พงศ์สมัคร   ครู คศ.1                                        
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงาน  ซึ่งได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 1 เร่ืองอัตราส่วนของตัวท าละลายที่มีผลต่อ  
การสกัดสีจากเปลือกแก้วมังกร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑบ์รัชออน 
ในการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดบัชาติ 
คร้ังที่ 30 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์
แสดงสินคา้และการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี  
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดบั 2 ระดับภาค ภาคใต้ ในงาน “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดบัชัน้ ปวส. และเป็นตัวแทนภาคใต ้
- ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวดันครศรีธรรมราช ในการงาน
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวนัที่ 
21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพ
นครศรีธรรมราช 
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ผลงานบลชัออนจากเปลือกผล
แก้วมังกร Dragon Fruit Blus   ซึ่งได้รับรางวลัชนะเลิศ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด                                              
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 
เมษายน 2564  ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
-ได้รับรางวลั  ครูดีเด่นด้านนวัตกรรม/วิจัย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช   ในงานวันครู  ประจ าปี พ.ศ.2563                                             
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564   

 

 
 

นางสาวจินดาหรา  ข าคม  ครู คศ.1                                  
-ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านกิจกรรม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู  ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันท่ี 
16 มกราคม 2564                                                              
-ได้รับเกียรติบัตรครผูู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการออกแบบ
และการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแขง่ขันทักษะวิชาชีพและวิชา
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันท่ี  24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 
2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ผลงานซอสผดัจากน้ ามะพร้าว
ส าเรจ็รูปเสรมิ Gaba ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด  ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระหว่างวันท่ี 7-8 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 



 

  

๓๒ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

  

นางสาวสรัญญา  นนทโชติ  ครู คศ.1                                  
-ได้รับรางวลั  ครูดีเด่นด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม                          
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู  
ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564                          
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันการประกวด
สุนทรพจน์ภาษาไทย ซึ่งได้รบัรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1   
ในการแข่งขันทักษะวชิาชีพและวิชาพืน้ฐาน ระดบัภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 31ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  
29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช                                                       
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันการประกวด
สุนทรพจน์ภาษาไทย ซึ่งได้รบัรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและวชิาพืน้ฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  
24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช                                                   
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันการประกวดรัก
การอ่านภาษาไทย ซึ่งได้รบัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ใน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวชิาพื้นฐาน ระดบัอาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่าง
วันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2564 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 นายสมโชค  ทิพย์มณี  ครู คศ.2                                 
ได้รับรางวลัครูดีเด่น ด้านการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงาน
วันครู  ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 

 นางสาวรัชนีวรรณ  ศรีทองเพิง  ครู คศ.3                                         
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในการแข่งขันทักษะวชิาชีพและวิชาพืน้ฐาน ระดบั
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2564  
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดนครศรีธรรมราช                            
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ผลงานซอสผดัจากน้ ามะพร้าว
ส าเรจ็รูปเสรมิ Gaba ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด  ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระหว่างวันท่ี 7-8 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 



 

  

๓๓ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางเบญจง  วรรณมาศ  ครู คศ.3                                    
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ผลงานนาฬิกามยุราภิรมย์     
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 3 ระดับอาชีวศึกษาจงัหวัด  
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 
เมษายน 2564  ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

 นางพัชรีย์  ทองขวัญ  ครู คศ.3                                             
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ผลงานบลชัออนจากเปลือกผล
แก้วมังกร Dragon Fruit Blus   ซึ่งได้รับรางวลัชนะเลิศ  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564                                
ณ วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช 

 นางนันทรัตน์  ชนะชู  ครู คศ.3                                         
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการพูดในที่
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและวชิาพืน้ฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่าง
วันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2564 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 นางมณฑา  เพชรสุทธิ์  ครู คศ.2                                         
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันการประกวด
มารยาทไทย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและวชิาพื้นฐาน ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  
24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 นางประชิต  เดชเดโช  ครู คศ.2                                        
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะพิมพ์อังกฤษ
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2   ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวชิาพื้นฐาน 
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่  29 มนีาคม - 2 เมษายน 2564               
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดนครศรีธรรมราช                               
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะพิมพ์อังกฤษ
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและวชิาพืน้ฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่าง
วันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2564 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 



 

  

๓๔ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นายรพีพัฒน์  พรหมดนตรี  ครู คศ.2                                   
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ผลงานระบบตรวจจับความง่วง 
ผ่านดวงตาและส่งสัญญานเตือนระหว่างขับขี่รถยนต์โดยใช้ 
Raspberry Pi ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ระดบั
อาชีวศึกษาจังหวัด ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระหว่างวันท่ี 7-8 เมษายน 2564  ณ วิทยาลยัเทคนิค
นครศรีธรรมราช                 

 นางมาลัย  ชูขันธ์  ครู คศ.2                                           
-ได้รับเกียรติบัตรครผูู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการพูดสาธติเป็น
ภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันท่ี  24 
กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564  ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช                                                                   
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ผลงานโคมไฟจักสานงานกระจูด  
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด                                              
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระหวา่งวันท่ี 7-8 
เมษายน 2564  ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช                  
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ผลงานนาฬิกามยุราภิรมย์                 
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด                                              
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระหวา่งวันท่ี 7-8 
เมษายน 2564  ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

 นางสาวดลฤดี  ชาญเชาว์  ครู คศ.1                                         
-ได้รับเกียรติบัตรครผูู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะสุนทรพจน์
ภาษาจีน ซึ่งไดร้ับรางวลัชนะเลศิ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
วิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันท่ี  24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 
2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช                         
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ผลงานระบบตรวจจับความง่วง 
ผ่านดวงตาและส่งสัญญานเตือนระหว่างขับขี่รถยนต์โดยใช้ 
Raspberry Pi ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ระดบั
อาชีวศึกษาจังหวัด ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระหว่างวันท่ี 7-8 เมษายน 2564  ณ วิทยาลยัเทคนิค
นครศรีธรรมราช                 

 นายปณิต  นพประดิษฐ์  ครู คศ.1                                   
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ผลงานระบบตรวจจับความง่วง 
ผ่านดวงตาและส่งสัญญานเตือนระหว่างขับขี่รถยนต์โดยใช้ 
Raspberry Pi ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ระดบั
อาชีวศึกษาจังหวัด ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระหว่างวันท่ี 7-8 เมษายน 2564  ณ วิทยาลยัเทคนิค
นครศรีธรรมราช                 



 

  

๓๕ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

    นางสาวกัตติกา  แก้วขาว  ครู คศ.1                                  
-ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1                 
ชื่อผลงาน FLOWERFIELD  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาสิง่ประดิษฐ์ MU TE’ LUซึ่ง
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระหว่างวันท่ี 7-8 เมษายน 2564                           
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

 นางวรณัน  พงษ์จีน  ครู คศ.1                                         
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการน าเสนอ
รายการน าเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นระดับ ปวส.       
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและวชิาพื้นฐาน ระดบัภาค ภาคใต้ คร้ังที่ 31
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  29 มีนาคม - 2 
เมษายน 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช                                               
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการน าเสนอ
รายการน าเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นระดับ ปวส.       
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชพีและวชิา
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที ่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 
2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 นางสาวพรศรี  สุขสบาย  ครู คศ.1                                         
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการน าเสนอ
รายการน าเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นระดับ ปวช.       
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชพีและวชิา
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที ่ ระหว่างวันที่  24 
กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจงัหวัด
นครศรีธรรมราช 

 นางสาวสยุมพร  แซ่แต้  ครู คศ.1                                         
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการประกอบ
อาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดบั ปวช. ซึ่งได้รับรางวลัชนะเลิศ      
ในการแข่งขันทักษะวชิาชีพและวิชาพืน้ฐาน ระดบั
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2564  
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 



 

  

๓๖ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวสุชาดา  นิลสาขา  ครู คศ.1                                         
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. ซึ่งได้รับ
รางวัลชนะเลิศ  ในการแข่งขันทกัษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน
ในการแข่งขันทักษะวชิาชีพและวิชาพืน้ฐาน ระดบัภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 31ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  
29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช                                                         
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. ซึ่งได้รับ
รางวัลชนะเลิศ  ในการแข่งขันทกัษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2564  
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดนครศรีธรรมราช 
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาสิง่ประดิษฐ์ MU TE’ LU ซึ่ง
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564                
ณ วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช 

 นางสาวสารภี  อุปลา  ครู คศ.1                                         
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ    
ในการแข่งขันทักษะวชิาชีพและวิชาพืน้ฐาน ระดบัภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 31ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  
29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564  ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช                                                         
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ    
ในการแข่งขันทักษะวชิาชีพและวิชาพืน้ฐาน ระดบั
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2564 ณ 
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 นางสาวศันศนีย์  บุญชัย  ครู คศ.1                                         
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันวิชาหน้าที่พลเมือง
และประวัติศาสตรช์าตไิทย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและวชิาพืน้ฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่าง
วันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2564 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 



 

  

๓๗ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 
 

นางสาวจันทร์ทิพย์  ฤทธิเรือง  ครู คศ.1                                         
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันการประกวด
มารยาทไทย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและวชิาพื้นฐาน ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที ่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 
2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 นางกชมน  เอียดแก้ว  ครู คศ.1                                         
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการจัดการ          
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวชิาพื้นฐาน  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2564  
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                     
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ผลงานโคมไฟจักสานงาน
กระจูด  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564  ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช                                                               
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ผลงานนาฬิกามยุราภิรมย์                     
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 3 ระดับอาชีวศึกษาจงัหวัด  
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 
เมษายน 2564  ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

 นายทัศนพ์งศ์  พงศ์สมัคร  ครู คศ.1                                         
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขนัประกวดร้องเพลง
สตริงหญิง ซ่ึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและวชิาพืน้ฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 
มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช                                                    
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ซึง่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ผลงานระบบตรวจจับความง่วงผา่นดวงตาและส่ง
สัญญานเตือนระหว่างขับขี่รถยนต์โดยใช้ Raspberry Pi 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ  
คนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564                               
ณ วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช 
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ซึ่งได้รับรางวลัชนะเลศิ ผลงาน 
บลัชออนจากเปลือกผลแก้วมังกร Dragon Fruit Blus   
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระหว่างวันท่ี 7-8 เมษายน 2564  ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 



 

  

๓๘ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวขวัญใจ  สีตอง  ครู คศ.1                                         
ได้รับเกียรติบัตรครผูู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรผ์ลติหนังสือราชการภายนอก ซึ่งไดร้ับรางวัลชนะเลิศ  
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปกีารศึกษา 2563 ระหว่างวันท่ี  
24 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

   

 

 

นางวิลาวัลย์  เกตุแก้ว  พนักงานราชการ (คร)ู                    
- ได้รับเกยีรติบตัรครูผู้ควบคุมทีม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไมส้ดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่
มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชา
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันท่ี  24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช                                               
- ได้รับเกยีรติบตัรครูผู้ควบคุมทีม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันทักษะการประดิษฐด์อกไมส้ดแบบไทย ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันท่ี  24 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 
2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช                                                       
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ผลงานโคมไฟจักสานงานกระจูด  
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด                                              
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระหวา่งวันท่ี 7-8 
เมษายน 2564  ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

   

 

 

นางสาวคันธรส  วิทยาภิรมย์  พนักงานราชการ (ครู)            
ได้รับผลการคดัเลือกครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีมีความ
เป็นเลิศเฉพาะดา้น “Excellent Teacher 4.0”  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 นางอรณา  บาลจ่าย  พนักงานราชการ (ครู)                         
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ผลงานซอสผดัจากน้ ามะพร้าว
ส าเรจ็รูปเสรมิ Gaba ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด  ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระหว่างวันท่ี 7-8 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช           

 นายสุริยะ  ศรีทันเดช  พนักงานราชการ (ครู)                        
ได้รับเกียรติบัตรครผูู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการน าเสนอ
รายการน าเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นระดับ ปวช. ซึ่งได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศกึษา 2563 ระหว่างวันท่ี  24 
กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 



 

  

๓๙ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

   

  

นางสาวกญัญาวีร์  ชื่นเจรญิวงศ์ พนกังานราชการ (คร)ู                                         
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ซึ่งได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวชิา
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ คร้ังที่ 31 ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระหว่างวันที่  29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564               
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในการแข่งขันทักษะวชิาชีพและวิชาพืน้ฐาน ระดบั
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2564  
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 นายหัฎฐพล  อ าภารส  ครูพิเศษสอน                              

-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  ผลงานรางวัลชนะเลิศ                     
ชื่อผลงาน มุราภิรมย์ ประเภทสิง่ประดิษฐ์ของใช้ภายในบา้น
จากวัสดุเหลือใช้ ระดับ ปวส. โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช                                                      
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  รางวัลรองชนะเลิศ            
อันดับ 1 ชื่อผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑป์ั้นแป้งจากเปลือก
ทุเรียนประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวสัดุเหลือใช้ 
ระดับ ปวส. โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช                                                     
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ     
การแข่งขันทักษะการประดษิฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและวชิาพืน้ฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่าง
วันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2564 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                       
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ผลงานโคมไฟจักสานงาน
กระจูด  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564  ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช                                                                   
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ผลงานนาฬิกามยุราภิรมย์            
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 3  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด  ในการประกวดสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระหว่าง
วันที่ 7-8 เมษายน 2564  ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช                 



 

  

๔๐ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 
 

นางสาวชุติวรรณ  อาจหาญ  ครูพิเศษสอน                        

-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม ซึง่ได้รับรางวัลชนะเลิศ        
การแข่งขันทักษะการประดษิฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและวชิาพืน้ฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่าง
วันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2564 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช                                              
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ผลงานโคมไฟจักสานงาน
กระจูด  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด  ในการประกวดสิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564  ณ วิทยาลยัเทคนิค
นครศรีธรรมราช                                                                   
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ผลงานนาฬิกามยุราภิรมย์     
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 3 ระดับอาชีวศึกษาจงัหวัด   
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 
เมษายน 2564  ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช                 

 

 
 

 

นายนิรุตติ์  สระบัว  ครูพิเศษสอน                                  
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา  องค์การมาตรฐานดีเดน่ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ                           
ในการแข่งขันทักษะวชิาชีพและวิชาพืน้ฐาน  ระดบัภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 31ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  
29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช                                                      
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา  องค์การมาตรฐานดีเดน่ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ                           
ในการแข่งขันทักษะวชิาชีพและวิชาพืน้ฐาน ระดบั
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2564  
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  นางสาวปิยรัตน์  รอดแก้ว  ครูพิเศษสอน                       
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม ซึ่งได้รับรางวลัชนะเลิศ       
การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่
มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
วิชาพืน้ฐาน ระดบัอาชีวศึกษาจงัหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 
มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 



 

  

๔๑ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวโสภิดา  จันทร์แก้ว  ครูพิเศษสอน                 
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการแสดงสินค้า
และบริการลูกค้า  ซ่ึงได้รับรางวลัชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและวชิาพื้นฐาน ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  
24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 นางสาวสุภาพร  อามิตร  ครูพิเศษสอน                               
-ได้รับเกียรติบัตรครผูู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ ช่ือผลงาน 
QUEENOF BUTTERFLY ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือ
ใช้ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช                                       
-ได้รับเกียรติบัตรครผูู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการออกแบบ
และตดัเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. ซึ่งได้รับรางวลัชนะเลศิ  
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ 
ครั้งท่ี 31ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันท่ี  29 มีนาคม - 
2 เมษายน 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช                               
-ได้รับเกียรติบัตรครผูู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการออกแบบ
และตดัเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. ซึ่งได้รับรางวลัชนะเลศิ  
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปกีารศึกษา 2563 ระหว่างวันท่ี  
24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564  ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช                                                                       
-ได้รับเกยีรติบตัรครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ MU TE’ LUซึ่งได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระหว่างวันท่ี 7-8 เมษายน 2564  ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

 นางสาวสุภาภรณ์  รักษามั่น  ครูพิเศษสอน                                         
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการประยุกต์
ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. ซึ่งได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
วิชาพืน้ฐาน ระดบัภาค ภาคใต้ คร้ังที่ 31 ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระหว่างวันที่  29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564     
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                             
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการประยุกต์
ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส.  ซึ่งได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทกัษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2564  
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดนครศรีธรรมราช 



 

  

๔๒ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 
 

นางสาวมณฑิรา  คชินทร  ครูพิเศษสอน                               
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในการแข่งขันทักษะวชิาชีพและวิชาพืน้ฐาน ระดบั
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2564  
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 นางสาววลัยภรณ์  ดูเพชร  ครูพิเศษสอน                      
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขนัทักษะ The 
Marketing Challenge  ซ่ึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 2 
ในการแข่งขันทักษะวชิาชีพและวิชาพืน้ฐาน   ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  
29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช                                                      
-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขนัทักษะ The 
Marketing Challenge  ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและวชิาพืน้ฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  
24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 นางสาวนภาภรณ์  สังข์ทอง  ครูพิเศษสอน                          
-ได้รับเกียรติบัตรครผูู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะ                    
การเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2           
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน  ระดับภาค ภาคใต้ 
ครั้งท่ี 31ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันท่ี  29 มีนาคม - 
2 เมษายน 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช                                                     
-ได้รับเกียรติบัตรครผูู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะ                    
การเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลศิ ในการแข่งขนัทักษะ
วิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันท่ี  24 กุมภาพันธ์ - 2 
มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 นางสาวกมลชนก  พลเดช  ครูพิเศษสอน                      
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะ กลยุทธ์
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ Creative Marketing Plan               
ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลศิ ในการแข่งขันทักษะวิชาชพีและวชิา
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที ่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 
2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 



 

  

๔๓ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 
 

นางสาวภัครวดี  สุดประเสริฐ  ครูพิเศษสอน  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การประกวดแข่งขันร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งหญิง  ซึง่ได้รบัรางวลัชนะเลิศ                          
ในการแข่งขันทักษะวชิาชีพและวิชาพืน้ฐาน ระดบั
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2564  
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 
 

นางสาวกฤษณา  จูดสังข์  ครูพิเศษสอน                               
-ได้รับเกียรติบัตรครผูู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวส.  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ 
ครั้งท่ี 31 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันท่ี  29 มีนาคม 
- 2 เมษายน 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช                                                       
-ได้รับเกียรติบัตรครผูู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวส.  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปกีารศึกษา 2563 ระหว่างวันท่ี  
24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564  ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 นางสาวพรรณวดี  พลอยมี  ครูพิเศษสอน                          
-ได้รับเกียรติบัตรครผูู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะ                    
พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ซึ่งได้รับรางวลัรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน  
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจ าปีการศึกษา 2563   
ระหว่างวันท่ี  29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564   ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                          
-ได้รับเกียรติบัตรครผูู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะ                    
พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ซึ่งได้รับรางวลัชนะเลศิ 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปกีารศึกษา 2563 ระหว่างวันท่ี  
1-2 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช                       

 นางสาวสิรารัตน์  สงเทพ  ครพูเิศษสอน                           
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะ การบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverage Service               
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชพีและวชิา
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที ่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 
2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 



 

  

๔๔ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวณัฐวดี  สุขประจันทร์  ครูพิเศษสอน                                     
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งได้รับรางวลัรองชนะเลิศ
อันดับ 1 เรื่องอัตราส่วนของตัวท าละลายที่มผีลต่อการสกัดสจีาก
เปลือกแก้วมังกร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บรัชออน  ในการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 30 ระหว่าง
วันท่ี 13-15 พฤศจิกายน 2563  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งได้รับรางวลัรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 ระดับภาค ภาคใต้ ในงาน “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
ระดับชั้น ปวส. และเป็นตัวแทนภาคใต้                                         
- ได้รับเกยีรติบตัรครูที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดนครศรธีรรมราช ในการงาน สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 21-22 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ซึ่งได้รับรางวลัชนะเลศิ ผลงาน  
บลัชออนจากเปลือกผลแก้วมังกร Dragon Fruit Blus   
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระหว่างวันท่ี 7-8 เมษายน 2564   
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

 นางสาวพรพิมล  จงจิตร  ครูพิเศษสอน                                     
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งได้รับรางวลัรองชนะเลิศ
อันดับ 1 เรื่องอัตราส่วนของตัวท าละลายที่มผีลต่อการสกัดสจีาก
เปลือกแก้วมังกร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บรัชออน  ในการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 30 ระหว่าง
วันท่ี 13-15 พฤศจิกายน 2563  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งได้รับรางวลัรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 ระดับภาค ภาคใต้ ในงาน “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
ระดับชั้น ปวส. และเป็นตัวแทนภาคใต้                                         
- ได้รับเกยีรติบตัรครูที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดนครศรธีรรมราช ในการงาน สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 21-22 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
-ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ซึ่งได้รับรางวลัชนะเลศิ ผลงาน  
บลัชออนจากเปลือกผลแก้วมังกร Dragon Fruit Blus   
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระหว่างวันท่ี 7-8 เมษายน 2564   
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 



 

  

๔๕ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นายณัฐพงศ์  พลโครต  ครูพิเศษสอน                         
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  ตัวแทนนักศึกษา แผนกวชิา 
คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช ร่วม
สืบสานประเพณีลอยกระทง เข้าร่วมการประกวดการ
ประดิษฐ์กระทงใบตองและดอกไม้สดในเวลาประจ าปี 2563 
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ประเภททัว่ไป" ในวนัเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 
2563 ณ สวนศรีธรรมโศก อ าเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่
มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
วิชาพืน้ฐาน ระดบัอาชีวศึกษาจงัหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์ -  
2 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 นายภูสิทธิ์  ใจดี  ครูพิเศษสอน                                          
ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ MU TE’ LU                           
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระหว่างวันท่ี 7-8 เมษายน 2564                               
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

 

 นางสาวปาลิตา  ชะนะ  ครูพิเศษสอน                                          
ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ MU TE’ LU                          
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระหว่างวันท่ี 7-8 เมษายน 2564                                
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

 

 นางสาวศุภวรรณ  สุวรรณ์  ครูพิเศษสอน                           
ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ผลงานซอสผดัจากน้ ามะพร้าว
ส าเรจ็รูปเสรมิ Gaba ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด  ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระหว่างวันท่ี 7-8 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช           

 นายจักกชัย  จันสีนาค  ครูพิเศษสอน                            
ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ผลงานซอสผดัจากน้ ามะพร้าว
ส าเรจ็รูปเสรมิ Gaba ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด  ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระหว่างวันท่ี 7-8 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช           



 

  

๔๖ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นายสิริเทพ  อิสรธราดล  ครูพิเศษสอน                           
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันการประประกวด
ดนตรีสากลคนพันธ์ R ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1     
ในการแข่งขันทักษะวชิาชีพและวิชาพืน้ฐาน ระดบั
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2564  
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 Miss skaty Joy Sentina  ครูพิเศษสอน                        
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันการพูดในที่
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและวชิาพืน้ฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่าง
วันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2564 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 Mr.John Felix Beringuel Montecino  ครูพิเศษสอน                        
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม  การแข่งขันการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและวชิาพืน้ฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่าง
วันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2564 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

๔๗ 

รางวัลและผลงานของนักเรียน นักศึกษา   
 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาววรรณพร  สิงหเดชา  นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 
แผนกวิชาการบัญชี   
ได้รับรางวลัสตรไีทยดีเด่น   
ประจ าปี 2563                          
โดยกระทรวงศึกษาธิการ   
 

 

 นายมนัญชัย  กังระยะ    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.            
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2  ระดับชาติ                    
ในการประกวดกล่าวสุนทรพจนภ์าษาจนี และ รางวัลขวัญใจ
มหาชน สะพานสู่ภาษาจีนครั้งที ่3 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย โดย ศนูย์แลกเปลีย่นและสง่เสริมความร่วมมือด้าน
ภาษาจนีระหว่างประเทศ 
- ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1  ระดับภาค 
ในการแข่งขันเข้าร่วมการประกวดเล่านิทานภาษาจีน ระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ในงาน ม.อ.วิชาการ 2563 
PSU Open House 2020 ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต 
   

  นางสาวปริยฉัตร สุขราช นักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ แผนก
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน 
汉字画 วิวัฒนาการอักษรจีน ประเภท ภาพวาด" การ
ประกวดผลงานชิงรางวัล บริษัท ถังอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็ด
ดูเคชั่นแอนด์เทคโนโลยี จ ากัด" จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท 北京唐
风教育科技有限公司 Tang Chinese 
Education & Technology Ltd. จากจ านวนผู้เข้าประกวด 
๔,๐๐๐ คน  

  นายคุณากร แก้วคล้ า นักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ แผนก
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ ได้รับรางวัล ชมเชย ชื่อผลงาน 
芒种 ประเภทผลงาน ขบัร้องเพลงจีน " การประกวด
ผลงานชงิรางวลั บริษัท ถังอนิเตอร์เนชั่นแนลเอ็ดดูเคชั่น
แอนด์เทคโนโลยี จ ากัด" จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท 北京唐风教育科技
有限公司 Tang Chinese Education & 
Technology Ltd.  



 

  

๔๘ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นายคุณากร แก้วคล้ า นางสาวพิมอร เพียรจิตต์              
นางสาวศุภิสรา เกิดเกลี้ยง นางสาวศุภิสรา เชษฐวรรณ
สิทธิ์  นางสาวอริสา ตวนกูพงศ์ นางสาวปริยฉัตร สุขราช  
นางสาวอรรถพร จ่ายอั้น นายศิวกร เย็นแม้น นักเรียน
แผนกวิชาแผนกภาษาต่างประเทศ  ได้รับรางวัลชมเชย  
ในการเป็นตัวแทนนักเรียน ระดบัชั้นประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
แผนกภาษาต่างประเทศธุรกิจเข้าร่วมการประกวดเล่านิทาน
ภาษาจนี ระดับมธัยมศึกษาปลาย คร้ังที่ 2 ในงาน ม.อ. 
วิชาการ 2563 PSU Open House 2020 จัดโดยคณะ
วิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต    
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  (ระดับภาค)  

 นายกฤษฎา อมรรัตน์ , นางสาวภัทรศยา แสนภักดี ,     
นายธนานล มนพเช้า  นักเรียนระดับชั้น ปวส.            
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดสิ่งประดษิฐ์ของใช้ภายในบ้าน
จากวัสดุเหลือใช้ ระดับ ปวส. ชือ่ผลงาน มยุราภิรมย์ โดย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

 นายคีตภัทร ศรีนิรัตน์ , นางสาวอัจฉรา ชุมจันทร์ , 
นางสาวจุฬาวรรณ แซ่ติ้ว  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของใชภ้ายในบา้นจากวัสดุเหลือใช้ 
ระดับ ปวส. ชื่อผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑป์ั้นแป้งจาก
เปลือกทุเรียน โดย องค์การบรหิารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

 นายศักรินทร์ รองรัตน์ , นายตะวัน ตั้นฉ้วน ,                  
นางสาวกชกร แจ้งเกตุ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ                    
การประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ชื่อผลงาน 
Oueenof Butterfly โดย องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

 นางสาวธัญลักษณ์ สุภาผล , นางสาวจรีวรรณ บุญช่วย , 
นางสาวญาณิศา หวันเหล็ม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การประกวดเครื่องแต่งกายจากวสัดุเหลือใช้      
ชื่อผลงาน Flowerfield  โดย องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครศรีธรรมราช 

 



 

  

๔๙ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นายอดิศักดิ์  มณีพงศ์  นักศึกษาระดับ ปวส.               
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัลชมเชย  ในโครงการ
คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) 
ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2562  ประกาศเมื่อ 7 
มกราคม 2564 จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 นางสาวอติกานต์ อรุณจิตร์  นางสาวศรัญยา ยางแก้ว 
นางสาวดรุณี สายมณ ี  นางสาวศิริวัลลิ์ ขุมบัวมาศ  และนาย
ณัฐพล จินพล  นักศึกษาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ ร่วมสืบ
สานประเพณีลอยกระทง เข้าร่วมการประกวดการประดษิฐ์
กระทงใบตองและดอกไมส้ดในเวลา ประจ าป ี2563 "ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ประเภททั่วไป" ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 
2563 ณ สวนศรีธรรมโศก อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

๕๐ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 31  ประจ าปีการศึกษา 2563    
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ.2564  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช                     
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

   นักเรียน นักศึกษา องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                         
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
ระดับสถานศึกษาขนาดใหญ ่

 

 นางสาวญาณิศา  หวนัเหล็ม  นางสาวจรีวรรณ บุญชว่ย  
นางสาวทพิยรัตน์ พลูช่วย                                     
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกาย ระดับ ปวช. 

 นายภากร  แซ่หลิง                                                          
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  Bartender 
ประเภท Flair Bartender 
 

 นายธนบัตร  ไซเอ็ด                                                           
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  
Bartender ประเภท Classic Bartender 
 

 นางสาวพิมพล์ภัส ภุมรินทน์ นางสาวนันทชิา ปันตะ       
นายเทพฤทธิ์  ภานุรักษ์                                       
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประยุกต์
ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. 

 นางสาวจิตตาพร สงศรีอินทร์  นางสาวณภัทร  อมรกล       
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
ระดับ ปวส.    
                                      

 นายธนพนธ์  ขวัญเมือง                                                  
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  ทักษะการน าเสนอรายการ
น าเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นระดับ ปวส. 
 

 นางสาวธัณญชนก พรหมอ่อน นางสาววิภารินทร์ มะหนอ 
นางสาวสาธนิันท์ ทองสงค์  นางสาวปิยะธิดา  รักรัษฎา  
นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยนามน                                          
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 



 

  

๕๑ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 31  ประจ าปีการศึกษา 2563    
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ.2564  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช                     
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวโชติมา สวสัดิรักษา นางสาวณทัธัญภัสส์ สิริรภูวหัตถ์ 
นางสาวณัฐนิชา พละบุญ นางสาวสุรดา  ชูกลิ่น                  
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ The Marketing 
Challenge 

 นางสาวพรรณวสา  ริยาพนัธ์                                             
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะพิมพ์ไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 
 

 นางสาวแรกนาขวัญ  ยุ่งยั้ง                                             
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 
 

 นางสาวปาราตี  เพิงรัตน์                                                         
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดเล่านทิาน
พื้นบา้น 
 

 นางสาวนันทกานต์  วรลีหกุล                                              
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดสนทุรพจน์
ภาษาไทย  
 

  

  

  

  

 
 
 
 

 



 

  

๕๒ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 

มีนาคม 2564  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นักเรียน นักศึกษา องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                         
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
ระดับสถานศึกษาขนาดใหญ ่

 นางสาวญาณิศา  หวนัเหล็ม  นางสาวจรีวรรณ บุญชว่ย  
นางสาวทพิยรัตน์ พลูช่วย                                     
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกาย ระดับ ปวช. 

 นางสาวพิมพล์ภัส ภุมรินทน์ นางสาวนันทชิา ปันตะ       
นายเทพฤทธิ์  ภานุรักษ์                                       
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บ
เครื่องแต่งกายสู่สากล ระดบั ปวส. 

 นางสาวภูษณิศา วทนะศิลป์ นายพันธกานต์ มีมาก    
นางสาวภัทรศรี หมิดปล้อง                                    
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
ระดับ ปวช. 

 นายคุณานนต์  ทองแก้ว และ นางสาวปวันรัตน์  ณ นคร 
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการออกแบบและการประกอบ
อาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 

 

 นางสาวปัณณ์นภสั แซ่ตั้ง นางสาวจันจิรา เพ็ชรส ารวล
นางสาวลลิตา ทองสุขดี  นางสาวพาราดา  โพธิด า         
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สด          
แบบไทย 

 นางสาวดารุณี  สายมณี  นางสาวอติกานต์  อรุณจิตร์      
นายณัฐพล  จินพล  นางสาวศิรวิัลล์  ขุนบัวมาศ              
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทย
เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล 

 นางสาวปิยะดา  ผึ้งน้อย  นางสาวเกศิณี  เปลี่ยวจิตต์            
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
ระดับ ปวช. 

 



 

  

๕๓ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน      
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 

มีนาคม 2564ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวจิตตาพร สงศรีอินทร์  นางสาวณภัทร  อมรกล       
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
ระดับ ปวส.                                         

 นางสาวจิราภรณ์  แจ่มจันทร์  นายอภิสิทธิ์  สะอาดธ ารง 
นางสาวปาริชาติ  ด าสิริ  นางสาวเกศินีย์ จันทร์ทองอ่อน 
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสรา้งสรรค์ 
 

 นางสาวธัณญชนก พรหมอ่อน นางสาววิภารินทร์ มะหนอ 
นางสาวสาธนิันท์ ทองสงค์  นางสาวปิยะธิดา  รักรัษฎา  
นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยนามน                                          
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

 นายศุภกร  ปัญณะ  นางสาวกรรณิการ์  กิจจารักษ์   
นางสาวบุณยาพร  ธัญพืช                                           
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการแสดงสินคา้และบริการลูกค้า 
 

 นางสาวโชติมา สวสัดิรักษา นางสาวณทัธัญภัสส์ สิริรภูวหัตถ์ 
นางสาวณัฐนิชา พละบุญ นางสาวสุรดา  ชูกลิ่น                  
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะ The Marketing Challenge 
 

 นางสาวพรรณวสา  ริยาพนัธ์                                             
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์             
ระดับ ปวช. 
 

 นางสาวแรกนาขวัญ  ยุ่งยั้ง                                             
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
ระดับ ปวช. 
 

 นางสาวกนกรัตน์  เพ็ชรรัตน์                                    
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผลิตหนังสือราชการภายนอก 
 

 นางสาวชินานาฎ  ซอและ  นางสาวศุภิสรา คงทอง                 
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการพัฒนาระบบพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์  E-Commerce 
 



 

  

๕๔ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 

มีนาคม 2564ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวอนนัทิยา  เรืองฤทธิ์  นายณัฐชนน จนัทร์ไพรพฤกษ์ 
นางสาวพชิญา  ขนุศรีจันทร์                                            
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
Food and Beverage Service 

 นายธนบัตร  ไซเอ็ด                                                           
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  Bartender 
ประเภท Classic Bartender 
 

 นายภากร  แซ่หลิง                                                          
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  Bartender 
ประเภท Flair Bartender 
 

 นางสาวหัสวดี  คงอินทร์  นางสาวอนาฐีตา  ประกายพรรณ  
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการน าเสนอรายการน าเที่ยวใน
ฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นระดบั ปวช. 
 

 นายธนพนธ์  ขวัญเมือง                                                  
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการน าเสนอรายการน าเที่ยวใน
ฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นระดบั ปวส. 
 

 นายคุณากร  แก้วคล้ า                                                
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการพูดในที่สาธารณะเปน็
ภาษาอังกฤษ 
 

 นางสาวสุพรรณษา  เพชรส ารวล                                              
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะสนุทรพจน์ภาษาจีน 
 
 

 นางสาวนลพรรณ  ศรีไกรไทย                                         
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง 
 
 

 นางสาวกชนันท์  สุโขพล  นางสาวรินรดา  เพ็ชรัตน์             
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  วชิาหนา้ที่พลเมืองและประวัติศาสตร์
ชาตไิทย                                                                          



 

  

๕๕ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 

มีนาคม 2564ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวปาราตี  เพิงรัตน์                                                         
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน 
 
 

 นายธมกร  โชคชวาโรจน์  นางสาวปณุยนชุ บุญภบิาล             
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  การประกวดมารยาทไทย 
 
 

 นางสาวนันทกานต์  วรลีหกุล                                              
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  การประกวดสนุทรพจน์ภาษาไทย  
 
 

 นางสาวพิจติรตรา  เพชรดี                                         
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

 นางสาวนันสิญา  คงธารา  นางสาวพชิญาภัค  บญุนาค  
นางสาวพชิญาภา บุญนาค นางสาวณิชกมล  นวลปาน                                         
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการการจัดการ           
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 นายณัฐวฒุิ ธ ารงรักษ์  นายคุณาสิน  ไชยโสดา                     
นายวชิรวิทย์  คงย่อง  นายเศรษฐวุฒิ ผสานพจน์                 
นายสุหฤท  จิตรพราหมณ์  นางสาวอริสา ตวนกูพงศ์       
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดดนตรีสากล
คนพันธ์ R 

 นางสาวศุภราภรณ์  ว่องกิจไพศาล                                      
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดรักการอ่าน
ภาษาไทย 
  

 นางสาวฮัจญ์จัยคาร์  รักสนิท                                             
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  ประกวดร้องเพลงสตริง
หญิง   
 

 
 



 

  

๕๖ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”             
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 30
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

 

 

นางสาวกาญจนา  เหลาะโต๊ะหมัน นางสาวนริศรา ปานโต๊ะ  
นางสาวรุจิรา  ลักษณะวิมล นักศกึษาระดับช้ัน ปวส. 
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 เร่ืองอัตราส่วนของตัวท า
ละลายที่มีผลต่อการสกัดสีจากเปลือกแก้วมังกร เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑบ์รัชออน  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดบัชาติ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 13-15 
พฤศจิกายน 2563  ณ ศูนย์แสดงสนิค้าและการประชุมอิม
แพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”             
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2563  ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวกาญจนา  เหลาะโต๊ะหมัน นางสาวนริศรา ปานโต๊ะ  
นางสาวรุจิรา  ลักษณะวิมล นักศกึษาระดับช้ัน ปวส. 
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภาค ภาคใต้ ในงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชั้น ปวส. และเปน็ตัวแทน
ภาคใต้ไปแข่งขันระดบัชาต ิ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”             
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ อศจ. ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562  ณ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวกาญจนา  เหลาะโต๊ะหมัน นางสาวนริศรา ปานโต๊ะ  
นางสาวรุจิรา  ลักษณะวิมล นักศกึษาระดับช้ัน ปวส. 
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ระดบัอาชวีศึกษาจังหวัด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในการงาน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวนัที่ 21-22 พฤศจิกายน 
2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 

 
 



 

  

๕๗ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”             
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 
2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวศุภราภรณ์ ว่องกิจไพศาล  นางสาวภคพร ควรร าพึง  
นางสาวฐิตา  ทัดระเบียบ  นางสาวมณธกรรณ์  ปริงทอง  และ
นางสาวณนัท  พรหมอุปถัมป์   ได้รับรางวลัชนะเลศิ                          
ช่ือผลงาน บลัชออนจากเปลือกผลแก้วมังกร Dragon Fruit Blus  
ประเภทที่ 8  สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ   

 นายธนานล  มานพเช้า  นางสาวชญาน์นันท์ วิทยาพล            
นางสาวสิรมิา แสงมณี  นางสาวอัจฮรา ชุมจันทร์              
นางสาวนันทริกา ชูดวง นายคีรภทัร ศรีนิรัตน์                   
นางสาวอมิตตดา จ าศลิ  นางสาวสิรินทิพย์ พอกุลกาญจน์  
นางสาวภัทรศยา แสนภักดี และ นายศรายุทธ ทองนุ่น 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ช่ือผลงาน โคมไฟจักสาน
งานกระจูด ประเภทที่ 5 สิ่งประดษิฐ์ด้านหัตถศลิป์  

 นายเกษมพัฒน์ มุขแก้ว  นายจตพุล ชิตร นายกิตติ เพชรนิล  
นายพงศ์วิสุทธิ์  หอมกอ  และ นางสาวศิรประภา  เถาว์เพ็ง 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ช่ือผลงาน ระบบตรวจจับ
ความง่วงผ่านดวงตาและส่งสัญญานเตือนระหวา่งขับข่ีรถยนต์
โดยใช้ Raspberry Pi ประเภทท่ี 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวตักรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตวั  

 

 

 

นางสาวประภากร จันทร์ชุม  นางสาวอัญชิสา รักษ์ศรีทอง 
นางสาววาสินี ดสีลาม  นางสาวจริญญา สังสิทธิเสถียร                 
นายศักรินทร์ รองรตัน์ นายอัมรินทร์ นพรัตน์ และ                       
นางสาวธัญลักษณ์  สุภาผล  ไดร้บัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   
ช่ือผลงาน MU TE’ LU  ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์                                             

 นายกฤษฎา อมรรัตน์ นางสาวจุฬาวรรณ แซ่ติ้ว นางสาวพรจรสั 
คงเพ็ชร นางสาวมัตติกา ธานีรัตน ์นางสาวเกศินีย์ จันทร์ทอง
อ่อน นางสาวสุนารี หมวดคงทอง นางสาวจิรัฎฐ์ ค าแก้ว 
นางสาวญาณิศา ชัยภักดี นางสาวปัญญ์นภสั บุญแต่ง และ
นางสาวกัลยาณี คีรีนะ ไดร้ับรางวลัรองชนะเลศิอันดับ 3                  
ช่ือผลงาน นาฬิกามยุราภิรมย์ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐด์้าน
หัตถศิลป์                                   

 นางสาวสุกัญญา พรหมขวัญ นางสาวจนัทิมา  ด าแดง  
นางสาวปาริมา  เพิงรัตน์  นางสาวจาฬุพัจน์ ขุนทองจนัทร์  
นางสาวนิวารนิ  มนพเชา้  นายภัทรพร  ทองสมจา  และ 
นางสาวณชิการนต์  รักธรรม 
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 3  ชื่อผลงาน ซอสผัดจาก  
น้ ามะพรา้วส าเร็จรูปเสริม GAba ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

 



 ๕๘ 

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 ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน 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 เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

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

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา   
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนกานสอนอาชีวศึกษา   
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้รับการพัฒนาอย่างเป็น

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

2.3 ด้านการบริหารจัดการ   
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษา ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและ   มีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ                                                                               
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายส าคัญที่

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

มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมกับบุคลคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 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 าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่         
พึงประสงค์ด้านความรูตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้              

 1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    

   1.1.1) เชิงปริมาณ  
    ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 1,650 คน 

จากผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ านวน 1,655 คน                                
1.1.2) เชิงคุณภาพ  

     ผู้ เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็นร้อยละ   
99.70 ของผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่า
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                                   

1.1.3) ผลสะท้อน   
     องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาท่ีมีกระบวนการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยส่งเสริมให้แผนกวิชาต่างๆ จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาสอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ ส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของแต่ละสาขางานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน           
  1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)                                       

   ไม่มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้          
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ คิดเป็น

ร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
       

4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้   

1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                                          

    1.1.1) เชิงปริมาณ  
    1) ผู้เรียนกลุ่มเปา้หมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการ

ประกอบการอาชีพอิสระ จ านวน 65 คน  
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                      2) ผู้เรียนประสบความส าเร็จสูการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31 ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบการอาชีพอิสระ  

1.1.2) เชิงคุณภาพ 
    ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์ประเมิน

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด อยู่ในระดับ 3 ดาว ( หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2563     
มีการก าหนดแนวทางการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้สิ้นสุดเพียงในระดับจังหวัด      3 
ดาว ) 

1.1.3) ผลสะท้อน  
     องค์กร หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับให้วิทยาลัยฯ ในการบ่มเพาะ
และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน าความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียนไปประกอบธุรกิจ และมีรายได้ระหว่างเรียน
และได้ด าเนินการอย่างยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาอ่ืนๆ เป็นแหล่งเรียนรู้
แก่องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาดูงาน 

1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ                                      
1.2.1) เชิงปริมาณ  

1) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ (หมายเหตุ: 
ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 จึงงดการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ในระดับชาติ การจัดการแข่งขันสิ้นสุดเพียงในระดับภาคเท่านั้น) 

2) ผู้เรียนไดรับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค จ านวน 24 คน 
3) ผู้เรียนไดรับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด จ านวน 53 คน  

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 31  ประจ าปีการศึกษา 2563    

ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ.2564  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช                     
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

   นักเรียน นักศึกษา องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                         
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
ระดับสถานศึกษาขนาดใหญ ่

 

 



 ๖๒ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 31  ประจ าปีการศึกษา 2563    

ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ.2564  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช                     
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวญาณิศา  หวนัเหล็ม  นางสาวจรีวรรณ บุญชว่ย  
นางสาวทพิยรัตน์ พลูช่วย                                     
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกาย ระดับ ปวช. 

 นายภากร  แซ่หลิง                                                          
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  Bartender 
ประเภท Flair Bartender 

 

 นายธนบัตร  ไซเอ็ด                                                           
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  
Bartender ประเภท Classic Bartender 

 

 นางสาวพิมพล์ภัส ภุมรินทน์ นางสาวนันทชิา ปันตะ       
นายเทพฤทธิ์  ภานุรักษ์                                       
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประยุกต์
ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. 

 นางสาวจิตตาพร สงศรีอินทร์  นางสาวณภัทร  อมรกล       
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
ระดับ ปวส.    

                                      

 นายธนพนธ์  ขวัญเมือง                                                  
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  ทักษะการน าเสนอรายการ
น าเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นระดับ ปวส. 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 31  ประจ าปีการศึกษา 2563    

ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ.2564  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช                     
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

 

นางสาวธัณญชนก พรหมอ่อน นางสาววิภารินทร์ มะหนอ 
นางสาวสาธนิันท์ ทองสงค์  นางสาวปิยะธิดา  รักรัษฎา  
นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยนามน                                          
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

 นางสาวโชติมา สวสัดิรักษา นางสาวณทัธัญภัสส์ สิริรภูวหัตถ์ 
นางสาวณัฐนิชา พละบุญ นางสาวสุรดา  ชูกลิ่น                  
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ The Marketing 
Challenge 

 นางสาวพรรณวสา  ริยาพนัธ์                                             
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะพิมพ์ไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 

 

 นางสาวแรกนาขวัญ  ยุ่งยั้ง                                             
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 

 

 นางสาวปาราตี  เพิงรัตน์                                                         
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดเล่านทิาน
พื้นบา้น 

 

 นางสาวนันทกานต์  วรลีหกุล                                              
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดสนทุรพจน์
ภาษาไทย  

 

 



 ๖๔ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 

มีนาคม 2564  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นักเรียน นักศึกษา องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                         
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
ระดับสถานศึกษาขนาดใหญ ่

 นางสาวญาณิศา  หวนัเหล็ม  นางสาวจรีวรรณ บุญชว่ย  
นางสาวทพิยรัตน์ พลูช่วย                                     
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกาย ระดับ ปวช. 

 นางสาวพิมพล์ภัส ภุมรินทน์ นางสาวนันทชิา ปันตะ       
นายเทพฤทธิ์  ภานุรักษ์                                       
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บ
เครื่องแต่งกายสู่สากล ระดบั ปวส. 

 นางสาวภูษณิศา วทนะศิลป์ นายพันธกานต์ มีมาก    
นางสาวภัทรศรี หมิดปล้อง                                    
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
ระดับ ปวช. 

 นายคุณานนต์  ทองแก้ว และ นางสาวปวันรัตน์  ณ นคร 
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการออกแบบและการประกอบ
อาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 

 

 นางสาวปัณณ์นภสั แซ่ตั้ง นางสาวจันจิรา เพ็ชรส ารวล
นางสาวลลิตา ทองสุขดี  นางสาวพาราดา  โพธิด า         
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สด          
แบบไทย 



 ๖๕ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน      
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 

มีนาคม 2564ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

 

นางสาวดารุณี  สายมณี  นางสาวอติกานต์  อรุณจิตร์      
นายณัฐพล  จินพล  นางสาวศิรวิัลล์  ขุนบัวมาศ              
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทย
เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล 

 

 

 

นางสาวปิยะดา  ผึ้งน้อย  นางสาวเกศิณี  เปลี่ยวจิตต์            
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
ระดับ ปวช. 

 นางสาวจิตตาพร สงศรีอินทร์  นางสาวณภัทร  อมรกล       
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
ระดับ ปวส.                                         

 นางสาวจิราภรณ์  แจ่มจันทร์  นายอภิสิทธิ์  สะอาดธ ารง 
นางสาวปาริชาติ  ด าสิริ  นางสาวเกศินีย์ จันทร์ทองอ่อน 
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสรา้งสรรค์ 

 

 นางสาวธัณญชนก พรหมอ่อน นางสาววิภารินทร์ มะหนอ 
นางสาวสาธนิันท์ ทองสงค์  นางสาวปิยะธิดา  รักรัษฎา  
นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยนามน                                          
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

 นายศุภกร  ปัญณะ  นางสาวกรรณิการ์  กิจจารักษ์   
นางสาวบุณยาพร  ธัญพืช                                           
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการแสดงสินคา้และบริการลูกค้า 

 

 นางสาวโชติมา สวสัดิรักษา นางสาวณทัธัญภัสส์ สิริรภูวหัตถ์ 
นางสาวณัฐนิชา พละบุญ นางสาวสุรดา  ชูกลิ่น                  
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะ The Marketing Challenge 

 



 ๖๖ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 

มีนาคม 2564 ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

 

นางสาวพรรณวสา  ริยาพนัธ์                                             
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์             
ระดับ ปวช. 

 

 

 

 

นางสาวแรกนาขวัญ  ยุ่งยั้ง                                             
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
ระดับ ปวช. 

 

 

 

 

นางสาวกนกรัตน์  เพ็ชรรัตน์                                    
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผลิตหนังสือราชการภายนอก 

 

 

 

 

นางสาวชินานาฎ  ซอและ  นางสาวศุภิสรา คงทอง                 
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการพัฒนาระบบพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์  E-Commerce 

 นางสาวอนนัทิยา  เรืองฤทธิ์  นายณัฐชนน จนัทร์ไพรพฤกษ์ 
นางสาวพชิญา  ขนุศรีจันทร์                                            
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
Food and Beverage Service 

 นายธนบัตร  ไซเอ็ด                                                           
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  Bartender 
ประเภท Classic Bartender 

 

 นายภากร  แซ่หลิง                                                          
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  Bartender 
ประเภท Flair Bartender 
 



 ๖๗ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน      
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 

2564 ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวหัสวดี  คงอินทร์  นางสาวอนาฐีตา  ประกายพรรณ  
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการน าเสนอรายการน าเที่ยวใน
ฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นระดบั ปวช. 

 

 นายธนพนธ์  ขวัญเมือง                                                  
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการน าเสนอรายการน าเที่ยวใน
ฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นระดบั ปวส. 

 

 นายคุณากร  แก้วคล้ า                                                
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการพูดในที่สาธารณะเปน็
ภาษาอังกฤษ 

 

 นางสาวสุพรรณษา  เพชรส ารวล                                              
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะสนุทรพจน์ภาษาจีน 

 

 นางสาวนลพรรณ  ศรีไกรไทย                                         
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง 

 

 

 นางสาวกชนันท์  สุโขพล  นางสาวรินรดา  เพ็ชรัตน์             
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  วชิาหนา้ที่พลเมืองและประวัติศาสตร์
ชาตไิทย          

                                                                 



 ๖๘ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 

มีนาคม 2564ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวปาราตี  เพิงรัตน์                                                         
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน 

 

 นายธมกร  โชคชวาโรจน์  นางสาวปณุยนชุ บุญภบิาล             
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  การประกวดมารยาทไทย 

 

 นางสาวนันทกานต์  วรลีหกุล                                              
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  การประกวดสนุทรพจน์ภาษาไทย  

 

 นางสาวพิจติรตรา  เพชรดี                                         
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ 

 นางสาวนันสิญา  คงธารา  นางสาวพชิญาภัค  บญุนาค  
นางสาวพชิญาภา บุญนาค นางสาวณชิกมล  นวลปาน                                         
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการการจัดการ           
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 นายณัฐวฒุิ ธ ารงรักษ์  นายคุณาสิน  ไชยโสดา                     
นายวชิรวิทย์  คงย่อง  นายเศรษฐวุฒิ ผสานพจน์                 
นายสุหฤท  จิตรพราหมณ์  นางสาวอริสา ตวนกูพงศ์       
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดดนตรีสากล
คนพันธ์ R 

 นางสาวศุภราภรณ์  ว่องกิจไพศาล                                      
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดรักการอ่าน
ภาษาไทย 

 นางสาวฮัจญ์จัยคาร์  รักสนิท                                             
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  ประกวดร้องเพลงสตริง
หญิง  



 ๖๙ 

1.2.2) เชิงคุณภาพ  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแตล่ะระดับ ดังนี้ 
    1) รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ (หมายเหตุ : ด้วย

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 จึงงดการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ในระดับชาติ การจัดการแข่งขันสิ้นสุดเพียงในระดับภาคเท่านั้น) 

2) รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค จ านวน 13 รางวัล 
3) รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด จ านวน 23 รางวัล 

1.2.3) ผลสะทอ้น  
    สถานศึกษาได้รับการยกย่องในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 

และยกย่องด้านการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะเป็นที่ประจักษ์ และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและประกอบอาชีพได้    

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 2563 จ านวน 1,638 คน จาก

จ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1,966 คน 
1.1.2) เชิงคุณภาพ   

    ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 เทียบกับจ านวนผู้เรียนแรก
เข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 83.32 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                                

1.1.3) ผลสะท้อน   
    สถานศึกษาได้รับการยอมรับยกย่องจากองค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีจุดเด่นในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน มีระบบดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบชัดเจน ส่งผลให้
ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพ สามารถแก้ปัญหาการออกกลางคัน (Drop out) ให้มีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง 
และได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2562            

  1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์       
  1.2.1) เชิงปริมาณ   

    ผู้เรียนที่มคีุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จ านวน 3,981 
คน จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมดจ านวน 4,251 คน   
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1.2.2) เชิงคุณภาพ   
    ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จ านวน 3,981 

คน จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมดจ านวน 4,251 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563) คิดเป็นร้อยละ 
93.65 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

1.2.3) ผลสะทอ้น    
     องค์กร หน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา
ในการการส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ส่งผลให้ได้รับรางวัลยก
ย่องเชิดชูเกียรติต่างๆ อาทิเช่น รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาด
ใหญ่ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563         

1.3) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา              
1.3.1) เชิงปริมาณ 

     ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2562 มีงานท าใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 1,440 คน จาก
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 1,562 คน     

1.3.2) เชิงคุณภาพ  
    ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2562 มีงานท าใน

สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 92.19 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                                    

1.3.3) ผลสะท้อน 
    องค์กร หน่วยงานภายนอก ชุมชนและสถานประกอบการให้การยกย่อง

ยอมรับว่าสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยมีกระบวนการมอบหมายให้ครูมีหน้าที่ติดตามการมี
งานท าและการศึกษาตอ่ของผู้ส าเร็จการศึกษา ภายใต้การก ากับติดตามของผู้บริหาร 

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    
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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       
      พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพเพ่ือเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ทางด้านทักษะ
วิชาชีพในระดับท่ีสูงขึ้น 

4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       
      ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
ทักษะวิชาชีพในระดับต่างๆ 
 

๔.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา        
๔.2.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตร

อาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้                    
 1) ผลสัมฤทธิ์ 

   1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ        
1.1.1) เชิงปริมาณ  

    ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ จ านวน 28 สาขาวิชา  

  1.1.2) เชิงคุณภาพ  
    ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ตามข้อ

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

    องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ และ
เชื่อถือสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป                 

1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม                                

    1.2.1) เชิงปริมาณ  
    สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 26 สาขาวิชาจากจ านวนสาขาวิชาที่ท าการจัดการ
เรียนการสอนทั้งหมด 28 สาขาวิชา        
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  1.2.2) เชิงคุณภาพ  
     สาขาวิชาหรือสาขางานที่การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 92.80 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 
คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม      

1.2.3) ผลสะทอ้น  
     สถานศึกษาได้รับการยอมรับและเชื่อถือสถานศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป               

สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา          
การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 มีคุณภาพ

อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
4.2.2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์ในพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา       

ด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้           
  1) ผลสัมฤทธิ์ 

1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ        
   1.1.1) เชิงปริมาณ  

     แผนการจัดการเรียนรู สู การปฏิบัติที่มีคุณภาพ จ านวน 137 คน           
จากจ านวนครูทั้งหมด 137 คน คิดเป็นร้อยละ 100        

1.1.2) เชิงคุณภาพ   
     ครูผู้สอนทุกคนมีแผนจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยผลการประเมิน
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม      

1.1.3) ผลสะทอ้น  
     สถานศึกษาได้รับการยอมรับในกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
เป็นที่ยอมรับในกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเป็นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและสมรรถนะรายวิชาที่ก าหนด มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสู่
การประกวดแข่งขันได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
  1.2)  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สูการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน                                

1.2.1) เชิงปริมาณ  
     ครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 137 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 137 คน  
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1.2.2) เชิงคุณภาพ  
ครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูสู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ

น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 
คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                    

    1.2.3) ผลสะทอ้น 
     สถานศึกษาได้รับการยอมรับในกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
เป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบที่ดีแก่สถานศึกษาอ่ืนๆ ในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเป็น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ          

1.3) การจัดการเรียนการสอน        
1.3.1) เชิงปริมาณ  

     1) ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงสาขาวิชาที่สอน จ านวน 137 
คน จากจ านวนครูทั้งหมด 137 คน คิดเป็นร้อยละ 100                                                                  
                             2) ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 137 คน 
จากจ านวนครูทั้งหมด 137 คน คิดเป็นร้อยละ 100                                                                   
                                          3) ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย จ านวน 137 คน  จากจ านวนครูทั้งหมด 137 คน คิดเป็นร้อยละ 100                                                              
                              4) ครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ 
ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 137 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 137 คน คิดเป็นร้อยละ 100    
                                          5) ครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปัญหาการ
จัดการเรียนรู จ านวน 137 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 137 คน คิดเปน็ร้อยละ 100      
    1.3.2) เชิงคุณภาพ  
     ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชา จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนที่หลากลาย มีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง ใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการท าวิจัย เพ่ือพัฒนา คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนครูทั้งหมด เมื่อเทียบ
กับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                        

1.3.3) ผลสะทอ้น 
     สถานศึกษามีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงสาขา มีการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ และมีประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ   

1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน       
1.4.1) เชิงปริมาณ   

     1) ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 137 คน จาก
จ านวนครูทั้งหมด 137 คน คิดเป็นร้อยละ 100     
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     2) ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชา
เป็นปจัจุบัน จ านวน 137 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 137 คน คิดเป็นร้อยละ 100                                                                      

  3) ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ จ านวน 137 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 137 คน คิดเป็นร้อยละ 100                                                             
     4) ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมคีวามมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 
จ านวน 137 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 137 คน คิดเป็นร้อยละ 100   

          5) ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ 
จ านวน 137 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 137 คน คิดเป็นร้อยละ 100      

1.4.2) เชิงคุณภาพ  
     ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม        

1.4.3) ผลสะทอ้น  
     องค์กร หน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการให้การยอมรับต่อ
คุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่สอดคล้องกับสมรรถนะ
รายวิชา เกิดกระบวนการคิดและทักษะการด าเนินชีวิต  

1.5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ        
1.5.1) เชิงปริมาณ  

    1) ครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้ารว่มการพัฒนาวิชาชีพ 
จ านวน 137 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 137 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

    2) ครูผู้สอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี  จ านวน 
137 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 137 คน คิดเป็นร้อยละ 100        
        3) ครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน จ านวน 137 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 137 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
                                          4) ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพจ านวน 
137 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 137 คน คิดเป็นร้อยละ 100    
                                          5) ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได
รับการยอมรับหรือเผยแพร จ านวน 137 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 137 คน คิดเป็นร้อยละ 100          

1.5.2) เชิงคุณภาพ  
     ครูผู้สอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม          

1.5.3) ผลสะทอ้น 
    องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ

สมรรถนะครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพที่เปิดท าการจัดการเรียนการสอน  
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1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน         
1.6.1) เชิงปริมาณ  

     จ านวนห้องเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 87 ห้อง จากจ านวนห้องเรียนทั้งหมด จ านวน 87 ห้อง  
    1.6.2) เชิงคุณภาพ  

    ร้อยละของห้องเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม                  

1.6.3) ผลสะทอ้น   
     องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพ
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  โดยสถานศึกษามี
กระบวนการในการด าเนินงานที่ท าให้โครงการ กิจกรรมการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึง
พอใจในระดับมาก 

สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา         
การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

90.59 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม           
 4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการบริหาร

จัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์      

 1.๑) การบริหารจัดการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา         
1.1.1) เชิงปริมาณ 

    มีระบบเครือข่ายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการงาน (RMS) โปรแกรมระบบงานพัสดุ 
myPSD v.8 และระบบงบประมาณ                    

1.1.2) เชิงคุณภาพ 
     ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่า
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม          

1.1.3) ผลสะท้อน  
     สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัยและเปน็ปจัจุบัน  

1.2) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม         
  1.2.1) เชิงปริมาณ  
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     อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการหรือโรงฝึกงานที่ไดรับการพัฒนา
ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู จ านวน 8 หลัง 100 ห้อง  

1.2.2) เชิงคุณภาพ   
     วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินตามการประเมินข้อ 1,2,3,4,5 หองเรียน ห
องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงาน ไดรับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่า
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                  

1.2.3) ผลสะท้อน  
     สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ว่ามีระบบบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์เรียบร้อย เหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน         
1.3.1) เชิงปริมาณ  

     ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแก ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การ
คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบ ารุงรักษา
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง         

1.3.2) เชิงคุณภาพ 
    ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตาม 5 ข้อ เมื่อ

เทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
1.3.3) ผลสะท้อน  

     สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบการประปา ระบบ
คมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ืออ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือผู้ใช้บริการใน
สถานศึกษา  

1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ        
1.4.1) เชิงปริมาณ  

ผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ จ านวน 3,594 ครั้ง/สัปดาห์ 
1.4.2) เชิงคุณภาพ  

    ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรูและศูนยว์ิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ 
100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   

1.4.3) ผลสะทอ้น  
    ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรูและศูนย์วิทยบริการอยู่ใน

ระดับมาก ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
   1.5) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน สถานศึกษา         

1.5.1) เชิงปริมาณ  
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    ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานและ
สถานศึกษา จ านวน 300 Mbps       

1.5.2) เชิงคุณภาพ  
     ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

1.5.3) ผลสะท้อน 
     ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
ใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   

สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการ          
การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ใน

ระดับ 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 53.57 ของ
สาขาที่เปิดท าการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 

2) ผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 16.19  
        1.1.2) เชิงคุณภาพ 
        ผลการประเมินตามแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพครบถ้วนทั้งข้อ 1,2,3,4,5 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 
คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.1.3) ผลสะท้อน 
     องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีครบทุกสาขาวิชา สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบทวิภาคีได้ตามมาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค  

สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ          
การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสูการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100      

มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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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     
ข้อการประเมิน 5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา   
ด้านการน านโยบายสกูารปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี                                             
  3) จุดที่ควรพัฒนา   
   - ไม่มี -          

4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา            
- ไม่มี -          
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๔.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู  
๔.3.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามรายการประเมินคุณภาพ การศึกษาของ
สถานศึกษา 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 โดยการใช้นวัตกรรม "SACRG Model"   

1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน        
  1.2.1) เชิงปริมาณ  

      สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน จ านวน 24 สาขางาน จากจ านวนสาขางานทั้งหมด 26 สาขางาน คิดเป็นร้อยละ 92              

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
โดยใช้วิชาชีพ สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม โดยผลประเมินความเป็นระบบเชื่อถือได้และประสิทธิผล
ของการน านโยบายสู่การปฏิบัติในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซ่ึงรวมประเด็นการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ด้วย 

1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา                                      
1.3.1) เชิงปริมาณ  

กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 17 กิจกรรม       
1.3.2) เชิงคุณภาพ  
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      ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.3.3) ผลสะท้อน 
องค์กร สังคมและชุมชนท้องถิ่นยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการ

ให้บริการชุมชนและจิตอาสาทุกครั้งที่จัดกิจกรรมยืนยันได้จากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้          
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

คิดเป็นร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

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

1) ผลสัมฤทธิ์     
1.๑) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย                                      

1.1.1) เชิงปริมาณ 
ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยแยกเป็น  

     1.โครงการของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 268 โครงการ  
     2.สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 19 ผลงาน  

3.โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา  จ านวน 2 ผลงาน  
    1.1.2) เชิงคุณภาพ ได้รับรางวัลระดับชาติจ านวน 2 รางวัล ดังนี้   
     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชาติ ชื่อผลงาน “ศึกษาอัตราส่วนของตัว
ท าละลายที่มีผลต่อการสกัดสารสีจากเปลือกผลแก้วมังกรเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์บลัชออน”  ในการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563  
    1.1.3) ผลสะท้อน 

   สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในกระบวนการ
ประดิษฐ์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถต่อยอดเป็นชิ้นงานใหม่ได้ โดยได้รับการยอมรับจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ให้น าผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนไปเผยแพร่ในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2563 
ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ๊ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย          
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 80.00 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
2) จุดเดน 

สถานศึกษามีจุดเดนของการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ด้านความร่วมมือใน       
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา 
ตามข้อการประเมินดังนี้    
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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 

  
 
  



 ๘๒ 

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 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ไดx้100)/100 100.00 

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) 

 

 



 ๘๓ 

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) 
 
 



 ๘๔ 

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 1 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๕ 

 

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) 
 
 
 
 



 ๘๖ 

 

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) 
 
 
 
 
 



 ๘๗ 

 
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 99.09 
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 97.32 
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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๘ 

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

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและประยุกต์ใช้ 1. วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนา

สมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับ
คุณภาพ “ยอดเยี่ยม” พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ เข้าร่วมการ
ประกวด แข่งขัน ทางด้านทักษะวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น โดยมีการ
วางแผนด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังนี้  

2.           1) แผนกวิชาด าเนินกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน
สถานศึกษาเพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพในระดับ อศจ. ระดับภาค และ
ระดับชาติ  ต่อไป โดยการมีส่ วนร่ วมของหน่วยงาน สถาน
ประกอบการในการอนุเคราะห์บุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาอาชีพให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินและคัดเลือกตัวแทน 

3.           2) ด าเนินกิจกรรมฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน 
นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศของนักเรียน นักศึกษา 3) แผนกวิชาเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพจากสถานประกอบการในการฝึกทักษะผู้ เรียน
เพ่ิมเติม 
 

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 
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ก. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  www.verar.org 
 



 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  www.verar.org 
 



วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เลขที ่1076 ถนนราชด าเนิน  ต าบลคลัง  อ าเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
โทรศัพท์ : 075356156 โทรสาร : 075342371

www.nvc.ac.th
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