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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กล่าวถึงหลักการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาโดยแยกเป็นระบบการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก โดย
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชจัดท าระบบประกันคุณภาพโดยมีกระบวนการในการ
ด าเนินการ ดังนี้  ๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา  ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๓) ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๔) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ๕) ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ๖) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาพรอมจัดส่งรายงานและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปยัง
ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค  ๗) ปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ในโอกาสนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ขอขอบคุณคณะกรรมการวิทยาลัยฯ 
บุคลากรทุกฝ่าย สถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชนที่มีส่วนให้การด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 เกิดสัมฤทธิผล เป็นผลดีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 

                                          (นายสายันต์  แสงสุริยันต์) 
                                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                                               
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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 ามาตรฐานการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ประจ าปี
การศึกษา 2564 ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมและจัดท าคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พร้อมเครื่องมือการประเมิน
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าและติดตามการประกันคุณภาพภายใน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช ในรอบปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน           
ซึ่งประกอบด้วยคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 5 ด้าน 
25 ข้อการประเมิน โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช ในรอบปี
กำรศึกษำ 2564 ประกอบด้วย 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน สรุปได้ดังนี้ 
1.1.1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 1,489 คน คิดเป็นร้อยละ 80.48 เมื่อเทียบกับจ านวน
ผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา โดยผู้เรียนร้อยละ 93.65 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ องค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2564 

ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
โดยมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับ 3  ดาว มีการสนับสนุนให้
ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลระดับ
จังหวัด สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยมีผลการ
ประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับต่างๆ ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 99.67 และผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าใน
สถานประกอบการ หน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 
85.11 

 



๒ 

1.1.2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้

เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ จ านวน 28 สาขาวิชา จากทั้งหมด 28 สาขาวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือ ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม อีกทั้งยังมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับและ
เชื่อถือในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

1.1.3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการ

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ด้านเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
มีการใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบปกติ และ
รูปแบบออนไลน์ อันสอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ครูด าเนินการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศ
หรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชา ใช้เทคนิคบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลทั้งด้านการเรียน 
และอ่ืน ๆ  

ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ รวมทั้งเข้า
ร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง และกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ 
มีการน าผลการพัฒนางานเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง และ
พัฒนาวิชาชีพ ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ ผู้บริหารสถานศึกษายึดหลักการบริหารจัดการสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม โดยการใช้นวัตกรรม "SACRG Model"  และมีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1.1.4  ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้ตาม

มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศในด้านครูพิเศษ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
มีการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริการชุมชนด้านวิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา
โดยมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 

1.1.5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

แหล่งการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนา
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ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีระบบไฟฟ้า ประปา คมนาคม 
ระบบสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งาน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา ครบทุกห้องเรียน 

จากผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในรอบปี
การศึกษา 2564 ข้างต้น สามารถน ามาสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5 ด้าน 25 ข้อการประเมินได้ดังนี้ 

1. ข้อการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” จ านวน 24 ข้อการประเมิน  
2. ข้อการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีเลิศ” จ านวน  -   ข้อการประเมิน 
3. ข้อการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน  1   ข้อการประเมิน 
4. ข้อการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ปานกลาง” จ านวน  -   ข้อการประเมิน 
5. ข้อการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ก าลังพัฒนา” จ านวน  -   ข้อการประเมิน 
เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา        

พ.ศ. 2561 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

คิดเป็นร้อยละ 99.09 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 

90.00 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.35 
1.2 จุดเด่น 

1) สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านความรู้ 
ทักษะและการประยุกต์ใช้ ส่งผลให้ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับยอดเยี่ยม 

2) สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ ปรากฏผลจากการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

3) สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพในการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ 

4) สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษา 
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และสามารถลดปัญหาการออกกลางคัน (Drop out) ได ้

5) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

6) สถานศึกษามีกระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
ภายใต้การก ากับติดตามของผู้บริหาร 

๗) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
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๘) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

9) สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้และท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

10) สถานศึกษามีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงสาขา มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ และมีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ   

11) สถานศึกษาจัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน โดยมีกระบวนการในการด าเนินงานที่ท าให้โครงการ/กิจกรรมการเข้าถึงระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

12) สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
หลากหลาย ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

13) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
ที่มปีระสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์เรียบร้อย เหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

14) สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบการประปา ระบบคมนาคม 
ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
อ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือผู้ใช้บริการใน
สถานศึกษา  

15) สถานศึกษามีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ีโดยสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภายนอกหรือสถานประกอบการ
ใหม้ีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

16) สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา 
สาธารณชนและมีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารให้เป็นมาตรฐาน   

17) สถานศึกษามีระบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยการใช้นวัตกรรม "SACRG 
Model"   

18) สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

19) สถานศึกษามีจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 

1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
1) พัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเพ่ือใช้

ประโยชน์ได้จริงหรือได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น 
2) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพเพ่ือเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ทางด้านทักษะ

วิชาชีพในระดับท่ีสูงขึ้น 
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3) การเพ่ิมจ านวนผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่มี
การใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค ชาติ 

1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาชีพเพ่ือพัฒนา

ทักษะวิชาชีพในระดับต่างๆ 
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพ 

สามารถประยุกต์ใช้ทักษะวิชาชีพประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ

งานวิจัยเข้าร่วมการประกวด แข่งขันในระดับต่างๆ  
4) ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค ชาติ 
5) ส่งเสริม สนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร ให้มีการรับรองมาตรฐาน

และพัฒนาให้มีกระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมต่อไป 
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
7) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท ารายงานวิจัย สร้างนวัตกรรม เพ่ือน ามาพัฒนา 

การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 

2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนร่วมและสถาน

ประกอบการ โดยมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ สถานศึกษามีการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ และมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม อันสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา “ทักษะดี มีน้ าใจ”  

ด้านการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จัดให้มีครูที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการ
ด าเนินการการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สร้างความร่วมมือ
กับบุคคล ชุมน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทาง 
การศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เข้าอบรมวิชาชีพหลักสูตร
ต่างๆ ที่สนใจจากแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัยฯ และออกให้บริการวิชาการและวิชาชีพนอกสถานที่     
ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่า “เป็นแหล่งเรียนรู้ มีครูดี เป็นที่เชื่อถือของสังคม” 

3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ยึดหลักการจัดการสถานศึกษาเป็นไปตามหลักการ

บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม จากบุคลากรทุกภาคส่วน มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม
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ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่สอดคล้องและครอบคลุม
แผนระดับมหาภาค (Macro) โดยใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ "SACRG Model" อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการจนบรรลุเป้าหมาย อาทิเช่น ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
การบริหารจัดการศึกษา โดยจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
บริบทด้านพ้ืนที่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถาน
ประกอบการ เปิดโอกาสทางการเรียนรู้และเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอีกด้วย 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช คือ การใช้นวัตกรรมในการบริหาร
จัดการ "SACRG Model" ประกอบด้วย 

3.1 วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision) หมายถึง บุคลากรทุกคนมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเพ่ือมุ่งสู่
ความส าเร็จของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชในทิศทางเดียวกัน 

3.2 น าสู่การปฏิบัติ (Action) หมายถึง บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ น าไปสู่การ
ปฏิบัติ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหาในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 

3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Co-operate Network) หมายถึง สถานศึกษาใช้
ยุทธศาสตร์หลักในการบริหารสถานศึกษา โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายใน
และต่างประเทศในทุกมิติ เพ่ือร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา และมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

3.4 ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ (Reciprocate the Country Needs) หมายถึง 
สถานศึกษาบริหารจัดการการศึกษาด้านวิชาชีพให้ตอบสนองต่อการพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ     
ความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ การประอบอาชีพอิสระตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
4.0 เช่น การพัฒนาหลักสูตรใหม่ การพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
และการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้เรียน รวมถึงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

3.5 ใช้หลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยใช้
หลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติและอยู่ร่วมกัน ให้สามารถสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันเพ่ือน าไปสู่สังคม
คุณภาพการจัดการศึกษา 

 

4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice)  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้แก่        

การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้นวัตกรรม "SACRG Model" โดยมีรายละเอียดดังนี้   
4.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งปัจจัยสู่ความส าเร็จที่
ส าคัญของสถานศึกษา คือการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
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ภายในวิทยาลัย และองค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยเปิด
โอกาสให้มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การด าเนินงาน การรับ
ผลประโยชน์ และการประเมินผลจากการจัดการศึกษา ทั้งด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่ วไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัด
การศึกษาในปัจจุบันที่รัฐบาลต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดการศึกษา  ให้
ชุมชนและผู้ด้อยโอกาสใกล้ชิดกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ต้องมีความหลากหลาย  สนองตาม
ศักยภาพของบุคคล สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นมากที่สุด ทั้งนี้ 
เน้นให้ชุมชนได้เข้ามาบริหารจัดการร่วมกับสถานศึกษาทั้งด้านก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังทรัพย์ สติปัญญา
และมวลประสบการณ์อันมีคุณค่าของแต่ละคน โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้เกิดองค์ความรู้ทางความคิด สามารถแก้ปัญหาและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จึงมุ่งเน้นการบริหาร 
จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้นวัตกรรม "SACRG Model" อันจะส่งผลให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

4.2 วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรม 

"SACRG Model" 
2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาแห่งชาติ  
3) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและได้ประสบการณ์ตรง

อันจะส่งผลต่อการคุณภาพการเรียนรู้ที่ยั่งยืน  
4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ำมี)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงนวัตกรรมการบริหารจดัการสถานศึกษา “SACRG Model”  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
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4.4 วิธีกำรด ำเนินงำน (กำรน ำนวัตกรรมสู่กำรปฏิบัติ) 
ขั้นตอนการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้นวัตกรรม "SACRG Model"      

มีหลักการ ดังนี้  
4.4.1 วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision) หมายถึง บุคลากรทุกคนมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน

เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชในทิศทางเดียวกัน 
จุดประสงค์ 
1) เพ่ือให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ 
2) เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
3) เ พ่ือให้บุคลากรทุกคนมองเห็นภาพความส าเร็จของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ร่วมกัน 
แนวปฏิบัติ 
1) ผู้บริหารแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารงานเพ่ือน าพาสถานศึกษาสู่เป้าหมาย

ที่ก าหนดไว้ 
2) บุคลากรทุกคนร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ 
3) บุคลากรทุกคนร่วมก าหนดพันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนงานร่วมกัน 
4) ผู้บริหารสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.4.2 น าสู่การปฏิบัติ (Action) หมายถึง บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ 

น าไปสู่การปฏิบัติ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหาในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 

จุดประสงค์ 
1) เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
2) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ 
3) เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
แนวปฏิบัติ 
1) ผู้บริหารประชุมชี้แจง แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
2) ทุกภาคส่วนน่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
3) ผู้บริหารขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษา 
4) ติดตามและประเมินการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ก าหนดไว้ 
4.4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Co-operate Network) หมายถึง สถานศึกษาใช้

ยุทธศาสตร์หลักในการบริหารสถานศึกษา โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายใน
และต่างประเทศในทุกมิติ เพ่ือร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา และมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

จุดประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย

ของการจัดการศึกษา 
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2) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และสถานประกอบการ 

แนวปฏิบัติ 
1) ผู้บริหารมอบนโยบายด้านการสร้างความร่วมมือให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ 
3) สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการจัด

การศึกษาด้านวิชาชีพให้ตอบสนองต่อความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน สถานประกอบการและ
การประกอบอาชีพอิสระ 

4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
4.4.4 ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ (Reciprocate the Country Needs) 

หมายถึง สถานศึกษาบริหารจัดการการศึกษาด้านวิชาชีพให้ตอบสนองต่อการพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ การประอบอาชีพอิสระตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
4.0 เช่น การพัฒนาหลักสูตรใหม่ การพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
และการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้เรียน รวมถึงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

จุดประสงค์ 
1) เพ่ือให้สถานศึกษาผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาสอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ 
2) เพ่ือตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3) เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการด าเนินงานขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์

ประเทศไทย 4.0 
แนวปฏิบัติ 
1) ผู้บริหารมอบนโยบายด้านผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ 
2) ส ารวจความต้องการของผู้เรียนอาชีวศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการเพ่ือมา

วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ 
3) พัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกับสถานประกอบการ 
4) ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ 
5) รายงานผลการด าเนินการ 
4.4.5 ใช้หลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การบริหารสถานศึกษา

โดยใช้หลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติและอยู่ร่วมกัน ให้สามารถสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันเพ่ือน าไปสู่
สังคมคุณภาพการจัดการศึกษา 

จุดประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียกับสถานศึกษา 
2) เพ่ือสร้างความรักและสามัคคีในสถานศึกษา 
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3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของ
การจัดการศึกษา 

4) เพ่ือเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
แนวปฏิบัติ 
1) ผู้บริหารสร้างความเข้าใจถึงการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมปฏิบัติงานและด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
3) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
4) ติดตามและประเมินผลการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

4.5 ผลกำรด ำเนินงำน  
1)  ความส าเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา และได้รับการยอมรับจากชุมชนภายนอก รู้จักและเห็นคุณค่า
ตนเองและผู้อ่ืนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และ
มีความสุข มีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ 

2) ความส าเร็จที่เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการบุคลากรทุกคนมีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ น าไปสู่การปฏิบัติ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหาในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา  

3) ความส าเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ มีความเชื่อมั่น
และความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ ให้ความร่วมมือ 
และเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น  

4) ความส าเร็จที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา เกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันเพ่ือน าไปสู่
สังคมคุณภาพการจัดการศึกษา ได้รับรางวัลระดับต่างๆ ทั้งด้านผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา  

4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ  
1)  สถานศึกษาได้รูปแบบการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา  
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อ

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
3) นักเรียน นักศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชนภายนอก ส าเร็จการศึกษาอย่างมี

คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการฝึกงานและ
ฝึกอาชีพเพ่ือน ามาใช้ในการประกอบอาชีพตามศักยภาพของตนเอง  

4) ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 



ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
2.1.1   ที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

เลขที่  1076  ถนนราชด าเนิน  ต าบลคลัง อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    
รหัสไปรษณีย์ 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 เปิดสอนครั้งแรก

ในปี พ .ศ . 2481 รับนักเรียนซึ ่งส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที ่  4 เข้าศึกษาในหลักสูตร
ประโยคอาชีวศึกษา หลักสูตร 2 ปี ในปี พ.ศ.2491  เปิดสอนหลักสูตรการช่างสตรีและเปลี่ยนชื่อ
เป็นโรงเรียนการช่างสตรีนครศรีธรรมราช  และต่อมาในปี พ.ศ. 2519  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชเป็นสถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 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 และประเภท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.1.4  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา  
สภาพชุมชน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชตั้งอยู่ติดถนนราชด าเนินซึ่งเป็นถนนสายหลักอยู่

กลางใจเมือง 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  อาชีพของชุมชน
โดยรอบมีท้ังอาชีพธุรกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร ร้านขายทองรูปพรรณ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ 
อาชีพธุรกิจขนาดย่อม ได้แก่ ขายอาหาร ขายเสื้อผ้า ขายยา ขายวัสดุก่อสร้าง ขายเครื่องอุปโภคบริโภค 
ฯลฯ  อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพอิสระ และอาชีพรับจ้าง  

สภาพเศรษฐกิจ  
 สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้าน

การเกษตรและการค้า อาชีพหลักคือการท าสวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน สวนผลไม้ การประมง การเลี้ยงสัตว์ 
และรับจ้างรายวัน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางถึงยากจน 

สภาพสังคม  
 นักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างอ าเภอในสังคมชนบท และส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอและโรงเรียนขยายโอกาสในแต่ละต าบล 
สภาพครอบครัว ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก พ่อแม่หย่าร้างและพ่อหรือแม่เสียชีวิต 
สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในชุมชนที่ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรท าให้คุณภาพชีวิต
ตกต่ า และเนื่องจากภูมิล าเนาอยู่ห่างไกลจากสถานศึกษาจึงมาเช่าบ้านหรือหอพักในตัวเมืองก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การเที่ยวเตร่เวลากลางคืน การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ขาดวินัยและความรับผิดชอบ 
ตลอดจนปัญหาชู้สาว 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามีแผนภูมิการบริหารของวิทยาลัยฯ โดยก าหนดเป็นโครงสร้างการบริหาร ดังนี้ 

 
 

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

    ผู้อ านวยการวิทยาลัย     คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา     นายสายนัต์  แสงสุริยันต ์     

                                                 ฝ่ายบริหารทรัพยากร   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    ฝ่ายวิชาการ   ฝ่ายพัฒนากิจการ นร. นศ. 

 นายพเนตร  ทองขวัญ 
รองผู้อ านวยการ   นางบัณฑิตา ทวีเมือง 

ท าหน้าที่ รองผู้อ านวยการ     นางสุกัญญา  พลวิก 
ท าหน้าที่ รองผู้อ านวยการ   นายส าราญ วังบุญคง 

ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการ  

                         งานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนและงบประมาณ    แผนกวิชาการบัญชี   งานกิจกรรมนักเรียน นักศกึษา 

 นางสาวภาณิชา ตรึกตรอง   นางวณี  ฤทธิผล    นางสาวอรอุมา ส่งบ าเพ็ญ   นายรพีพัฒน์  พรหมดนตรี 

                         งานบุคลากร   งานความร่วมมือ    แผนกวิชาการตลาด   งานโครงการพิเศษและบรกิารชุมชน 

 นางสุนิสา พละศึก   นางนุชนาถ หนุมาศ    นางเบญจง  วรรณมาศ   นางสาววัชรี  ฮั่นวิวัฒน์ 

                        
 งานการเงิน   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ    แผนกวิชาการเลขานุการ   งานครูท่ีปรึกษา 

 นางกรรณิกา  แซ่ต่ัน   นายทัศน์พงศ์  พงศ์สมัคร    นางวราพร  บรรจงเส้น   นางมาลัย  ชูขันธ์ 

                         งานบัญชี   งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ 

   แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   งานปกครอง 

 นางรุ่งฤดี  ไพโรจน์   นางสาวรัชนีวรรณ  ศรีทองเพิง    นายปนิต  นพประดิษฐ์   นายสมโชค ทิพย์มณี 

                        
 งานพัสดุ   งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
   แผนกวิชาการจัดการ

ท่ัวไป 
  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

 นายปิยวิทย์  หนุมาศ   นางวรณัน  พงษ์จีน    นางสาวปานทิพย์  จันทรเ์รืองฤทธ์ิ   นางพัชรีย์  ทองขวัญ 

                         งานอาคารและสถานที่   งานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

   แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ 

  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

 นายธนิกกุล ไตรเมศ   นางสุชาดา  นิลสาขา    นางสาวฉันทนา หมวกพลาย   นางสาวสารภี อุปลา 

                         งานทะเบียน   งานศูนย์ผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา 

   แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่น 
และเครื่องแต่งกาย       

 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    แผนกวิชาการโรงแรม       
       นางสาวปานทิพย์  จันทรเ์รืองฤทธ์ิ    นางจตุพร  กิจผลิต       
                                      แผนกวิชาการท่องเท่ียว       
              นางสาวพรศรี  สุขสบาย       
                                      แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ       
              นายสุขุม  แป้นศรี       
                                      แผนกวิชาสามัญ       
              นางสาวสรัญญา นนทโชติ       
                                      แผนกวิชาสัมพันธ์       
              นางสกาวเดือน บริพันธ์       
                                      งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ 

การสอน       
              นางนรินทร์  นวลเจริญ       
                                      งานวัดผลและประเมินผล       
              นางทวีรัตน์  อิสรธราดล       
                                      งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาค ี       
              นางสาวจตุพร  ตรีตรง       
                                      งานวิทยบรกิารและหอ้งสมุด       
              นางสาวสโรชา คชรัตน์       
                                      งานสื่อการเรียนการสอน       
              นายอุทิศ  ลีละวัฒน์       

โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย 
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2.3  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านบุคลากร
ของสถานศึกษา ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ และด้านงบประมาณดังนี้ 
 2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
จ านวนนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 1/2564 
(จ าแนกตามสาขางาน และเพศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : คน 

ที ่ ประเภทวิชา 
ภาคเรียนที่ 1/2564 

รวม 
ชาย หญิง 

1  120 1,198 1,318 
2 คหกรรม 141 398 539 
3 อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 48 353 401 
4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 38 44 82 

รวมนักเรียน ระดับ ปวช. (จ านวน 84 ห้องเรียน) 347 1,993 2,3140 
ที่มา : งานทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

 
 
 

☐ ชาย 
☐ หญิง 
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จ านวนนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 1/2564 
(จ าแนกตามสาขางาน และเพศ)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วย : คน 

ที ่ ประเภทวิชา 
ภาคเรียนที่ 1/2563 

รวม 
ชาย หญิง 

1 บริหารธุรกิจ 89 877 966 
2 คหกรรม 99 239 338 
3 อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 21 216 237 
4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21 11 32 

รวมนักศึกษา ระดับ ปวส. (จ านวน 89 ห้องเรียน) 230 1,343 1,573 
ที่มา : งานทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐ ชาย 
☐ หญิง 
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ก) จ านวนผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 

ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 776 31 - 807 

ปวช.2 730 14 - 744 

ปวช.3 770 19 - 789 

รวม ปวช. 2,276 64 - 2,340 

      

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม   

ปวส.1 435 382 817   

ปวส.2 310 446 756   

รวม ปวส. 745 828 1,573   
 
     ที่มา : งานทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 
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 ข) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2563 ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2563       
ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 1,026 815 79.43 

ปวส.2 918 820 89.32 

รวม 1,944 1,635 84.10 

        

ปีการศึกษา 2564       
ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 995 753 75.68 

ปวส.2 855 736 86.08 

รวม 1,850 1,489 80.49 

(ข้อมูล ณ วันที่  12 พฤษภาคม 2565  ที่มา : งานทะเบียน)   

        

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา     

ระดับ ปวช.3 แรกเข้า ปี 2562 995   

  
ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ปี 2564 753   

ระดับ ปวส.2 แรกเข้า ปี 2563 855   

  
ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ปี 2564 736   
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2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา  
จ านวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2564 : จ าแนกตามประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : คน 

ล าดับ ประเภท 
จ านวน (คน) 

หมาย
เหตุ ทั้งหมด 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ 

สอนตรง
สาขา 

1 
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ 
รองผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

5 5 -  

2 
ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/  
ผู้ที่ได้รับการรับรอง 

69 69 69  

3 ข้าราชการพลเรือน 2 - -  
4 พนักงานราชการครู 5 5 5  
5 พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - -  
6 ครพิูเศษสอน 60 35 60  
7 เจ้าหน้าที่ 36 - -  

8 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

16 - -  

รวมครู 134 109 134  
รวมทั้งสิ้น 193 109 134  

   ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 (ท่ีมา : งานบุคลากร) 
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 2.3.3  ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน  
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปิดท าการสอน 4 ประเภทวิชา ได้แก่ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม /บริหารธุรกิจ, ประเภทวิชาคหกรรม, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ือเป็นการรองรับความต้องการของนักเรียน 
นักศึกษา และตลาดแรงงาน  
 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช. 
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส. 
(สาขาวิชา) 

รวม 
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 
พาณิชยกรรม 7 9 16 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 3 3 6 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 2 4 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 2 
อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0 
พาณิชยนาวี 0 0 0 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 13 15 28 
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 2.3.4  ด้านอาคารสถานที่  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 

ด้านหน้าของวิทยาลัยฯ ติดถนนราชด าเนิน อยู่ใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช บริเวณใกล้เคียงตลอดแนว
ถนนมีวัดส าคัญได้แก่ วัดมเหยงค์ วัดวังตะวันตก วัดวังตะวันออก  มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ 
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  สถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลนครคริสเตียน  มีธนาคาร  ได้แก่  
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครศรีธรรมราช แนวถนนด้านข้างของวิทยาลัยเป็นที่เอกชน มีบริการหอพัก
นักเรียน นักศึกษา กิจการบ้านเช่า และหน่วยงานราชการ คือ เทศบาลนครศรีธรรมราช และส านักงาน
ป่าไม้เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ประเภทอาคาร จ านวน (หลัง) 
อาคารเรียน 7 
อาคารปฏิบัติการ 1 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 0 
อาคารอ่ืน ๆ 0 

รวมทั้งสิ้น 9 
 
 

 แผนที่สถานที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
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 แผนผังภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 
 

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

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

  
 
 

 

ทิ
ศ
เห
นื
อ
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 2.3.5  ด้านงบประมาณ  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาดังนี้ 
 

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
หน่วย : บาท 

ประเภทงบประมาณ จ านวน (บาท) 
งบบุคลากร 13,519,330.63 

งบด าเนินงาน 14,383,851.65 
งบลงทุน 0.00 

งบเงินอุดหนุน 21,394,900.00 
งบรายจ่ายอื่น 2,269,100.00 
รวมทั้งสิ้น 51,567,182.28 

ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ  ข้อมูลงบประมาณ 2564  ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564 
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2.4 ปรัชญา  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ของสถานศกึษา 
 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  วิสัยทศัน์ พนัธกจิ เปา้ประสงค ์ยุทธศาสตร์ กลยทุธ์ 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. สถานศึกษาจัดระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
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3. สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
4. สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่สูงขึ้น และมีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม

ตามสาขาวิชาชีพ 
7. บุคลากรมีคุณภาพชีวิต มีความผูกพันต่อองค์กรและความสมดุลของการท างานตามหน้าที่ 
8. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับมีสมรรถนะวิชาชีพ 
9. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
10. ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศและรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี 
11. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ 
12. ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะกระบวนการคิดเน้นล าดับขั้นตอนด้วยวิธีการเขียนโปรแกรม 

(Coding) 
13. ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึกการรักชาติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  

การปกครองระบอบประชาธิปไตย ทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
14. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพ การกีฬาและ

นันทนาการ 
15. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
16. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
17. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพอิสระ 
18. สถานศึกษามีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสม เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
19. ครูน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
20. มีแหล่งเรียนรู้เฉพาะทางท่ีทันสมัย (Smart Classroom) 
21. พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
22. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการท างานวิจัย นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีด้านวิชาชีพ 
23. การเผยแพร่และให้บริการงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีด้านวิชาชีพ 
24. มีความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพกับหน่วยงานองค์กร สถาบันภาครัฐและ

ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
25. มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องตามสาขาวิชาวิชาชีพและ

ภาระงาน 
3. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ 
4. การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพการกีฬาและนันทนาการ รักษาสิ่งแวดล้อม 
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5. การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

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. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพโดยยึดหลักสมรรถนะเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจและ

ธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ 
10. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะ

การแก้ปัญหา 
11. ส่งเสริมการให้ผู้เรียนเข้าทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพ  มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
12. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
13. ส ารวจ ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
14. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  และบูรณา

การการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี 
15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ 
16. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดเน้นล าดับขั้นตอนด้วยวิธีการเขียนโปรแกรม (Coding) 
17. ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
18. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพ  การกีฬาและนันทนาการ 
19. ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
20. พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมให้จัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
21. พัฒนาหลักสูตรในการประกอบอาชีพอิสระตามสมัยนิยม 
22. จัดระบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
23. จัดหาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ 
24. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา 
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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 สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีด้านวิชาชีพ 
35. ส ารวจความพึงพอใจการบริการงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีด้านวิชาชีพ 
36. ส ารวจ ประสานจัดสัมมนาชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีร่วมกับ

สถานประกอบการ 
37. จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
38. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศ 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
1. พัฒนาผู้เรียน 

1.1 ก่อนเข้าเรียนในสถานศึกษาโดยการปรับพ้ืนความรู้ให้อยู่ในระดับเดียวกัน ผู้เรียนทุก
คนจะได้มีความรู้พ้ืนฐานเดียวกัน 

1.2 ระหว่างเรียนครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

2. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้ 
2.1 พัฒนาครูผู้สอนโดยการพัฒนาให้มีความรู้และประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาชีพ และ

การพัฒนาตนเอง 
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 โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากเครือข่ายสาขาวิชาชีพ  

3.2 ส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ศึกษาต่อในสาขาที่ตนเองสนใจหรือต้องการพัฒนา
ตนเองด้านวิชาชีพ 
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2.6  เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชรางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทาง

การศึกษา ผู้เรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา  ดังนี้ 
 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 
ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                             
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ในการประเมิน
องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ สถานศึกษา
ขนาดใหญ่  ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                     
ได้รับเกียรติให้ออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหม โดยแผนก
วิชาผ้าและเครื่องแต่งกายได้ออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหม  
แก่เอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจ าประเทศไทย  
ณ สถานทูตเดนมาร์ก 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                                 
"ผ่านมาตรฐาน" ได้รับการรับรองสถานศึกษาสะอาด 
ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 โดยกรมอนามัย และ 
Thai stop covid 
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

    
 

 
 
 
 
 
 

1. นางอารี มีบุญมาก ข้าราชการครู  
2. นางสุชาดา นิลสาขา ข้าราชการครู  
3. นางสาวกัตติกา แก้วขาว ข้าราชการครู  
4. นางสาวสุภาพร อามิตร ครูพิเศษสอน  
5. นายภูสิทธิ์ ใจดี ครูพิเศษสอน  
6. นายภูวเดช แซ่ไหล ครูพิเศษสอน  
7. นางสาวยุหงษ์ บัวสกุล ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย             
 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ในการประกวด
ออกแบบและตัดเย็บชุดแฟชั่น ในโครงการผ้าไหมไทย        
สู่เส้นโลก ครั้งที่ 11 ภายใต้งาน The 3rd Next Big Silk 
Designer Contest 2021  
ณ กรมหม่อนไหม กรุงเทพมหานคร 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางกชมน เอียดแก้ว ข้าราชการครู 
แผนกวิชาการจัดการ สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
ได้รับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา 
ประจ าปีพุทธศักราช 2564 
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2564  
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่  ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 
  

 
 
 
 

นางสาวกัตติกา แก้วขาว ข้าราชการครู  
แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย             
- ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทองทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกาย ระดับ ปวช.  

 
 
 
 
 

นายภูสิทธิ์ ใจดี ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย             
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง ทักษะการออกแบบและตัดเยบ็เครื่อง
แต่งกาย ระดับ ปวช.  

 
   

 
 
  
 

นางอารี มีบุญมาก ข้าราชการครู  
แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย             
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง  ทักษะการประยุกต์
ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส.  

    
 
 
 
 

นางสุชาดา นิลสาขา ข้าราชการครู  
แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย             
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง  ทักษะการประยุกต์
ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส.  

00 
 
 
 
 

นางสาวอรอุมา ส่งบ าเพ็ญ ข้าราชการครู  
แผนกวิชาการบัญช ี
- ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ทักษะโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. 

 
 
 
 
 

นายภฤษฎิ์ ถนอมชู ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาการตลาด 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย ระดบั
เหรียญเงิน ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการ
ลูกค้า  
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่ผ่านการรับรอง Google for Education Certified Trainer  

และ Google for Education Certified Educator จาก Google 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นายทัศน์พงศ์ พงศ์สมัคร ข้าราชการครู  
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทลั ผ่านการรับรอง Google for 
Education Certified Trainer จาก Google  
 

 

 
 นายปณิต นพประดิษฐ์ ข้าราชการครู  

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทลั ผ่านการรับรอง Google for 
Education Certified Educator (Level 2) จาก Google  
 

00 

 

 

 
 

นางสาวนฤมล ตรีตรง ข้าราชการครู  
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทลั ผ่านการรับรอง Google for 
Education Certified Educator (Level 2) จาก Google 
 

 

 

 

 
 

นายวิศวชิต หนุมาศ ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการรับรอง Google for 
Education Certified Educator (Level 2) จาก Google 

 นายทวีศักดิ์ หนูทิม ข้าราชการครู  
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการรับรอง Google for 
Education Certified Educator (Level 1) จาก Google 
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

นายปิยวิทย์ หนุมาศ ข้าราชการครู  
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้รับหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพ “มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ4” สาขาวิชาชีพ : อุตสาหกรรม
ดิจิทัล  

 
 

 

 

นายทวีศักดิ์ หนูทิม ข้าราชการครู  
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพ “มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ3” สาขาวิชาชีพ : อุตสาหกรรม
ดิจิทัล  

 

 

นายปณิต นพประดิษฐ์ ข้าราชการครู  
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้รับหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพ “มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ3” สาขาวิชาชีพ : อุตสาหกรรม
ดิจิทัล  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

  

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจ าปีการศึกษา 2564  
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง  ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2565 

 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

นางเบญจวรรณ พนมรักษ์ ข้าราชการครู 
แผนกวิชาการตลาด 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทองทักษะกลยุทธ์การตลาด
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing 
plan) ระดับ ปวส. 

 

นางสาวนภาภรณ์ สังข์ทอง ครูพิเศษสอน 
แผนกวิชาการตลาด 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทองทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
ระดับ ปวส. 

 

นายภฤษฎิ์ ถนอมชู ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาการตลาด 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทองทักษะการจัดแสดงสินค้า
และบริการลูกค้า ระดับ ปวช./ปวส. 

 

นางวิลาวัลย์ เกตุแก้ว พนักงานราชการ(ครู)  
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทองทักษะการประดิษฐ์
ดอกไม้สดแบบไทย ระดับ ปวช. 

 

นายณรงค์กร ทองหมื่น ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทองทักษะการประดิษฐ์
ดอกไม้สดแบบไทย ระดับ ปวช. 

 
 
 



๓๓ 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

นางสาวมณฑา ยี่หาญ ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทองทักษะการประดิษฐ์
ดอกไม้สดแบบไทย ระดับ ปวช. 

 

นางสาวภรพณา สุขใส ข้าราชการครู  
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทองทักษะการประยุกต์ดอกไม้
สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล  
ระดับ ปวส. 

 

นายณัฐพงศ์ พลโคตร ครูพิเศษสอน 
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทองทักษะการประยุกต์ดอกไม้
สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล  
ระดับ ปวส. 

 

นางสาวปิยรัตน์ รอดแก้ว ครูพิเศษสอน 
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทองทักษะการประยุกต์ดอกไม้
สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล  
ระดับ ปวส. 

 

นางอารี มีบุญมาก ข้าราชการครู  
แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทองทักษะการประยุกต์
ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล  
ระดับ ปวส. 

 

นางสาวสุชาดา นิลสาขา ข้าราชการครู 
แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย  
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทองทักษะการประยุกต์
ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล  
ระดับ ปวส. 



๓๔ 

  

 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

นางสาวสารภี อุปลา ข้าราชการครู  
แผนกวิชาการโรงแรม 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทองทักษะการผสมเครื่องดื่ม 
ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./
ปวส. 

 นางสาวสรัญญา นนทโชติ ข้าราชการครู 
แผนกวิชาสามัญ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทองการประกวดเล่านิทาน
พ้ืนบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวด
สุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. 
 
 

 นางสาวพวงน้อย เจนกิจ ครูพิเศษสอน 
แผนกวิชาสามัญ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทองการประกวดเล่านิทาน
พ้ืนบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. 

 

นางสาวอรอุมา ส่งบ าเพ็ญ ข้าราชการครู 
แผนกวิชาการบัญชี 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง  
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 
ระดับ ปวส. 

 

นางสาวกัตติกา แก้วขาว ข้าราชการครู 
แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย  
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1  ระดับเหรียญทอง  
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 
ระดับ ปวช. 

 



๓๕ 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

นายภูสิทธิ์ ใจดี ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง  
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 
ระดับ ปวช. 

 

นางสาววลัยภรณ์  ดูเพชร ครูพิเศษสอน 
แผนกวิชาการตลาด 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง  
ทักษะการน าเสนอขายสินค้า   
(The Marketing Challenge) ระดับ ปวช.  

 

นางสาวศันสนีย์ บุญชัย ข้าราชการครู  
แผนกวิชาสามัญ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 4 ระดับเหรียญเงิน  
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง 
และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. 

 

นายณรงค์ชัย แซ่เตี้ย ข้าราชการครู  
แผนกวิชาสามัญ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 4 ระดับเหรียญเงิน  
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง
และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. 

 

นางสาวสยุมพร แซ่แต้ ข้าราชการครู  
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศ อันดับ 4ระดับเหรียญเงิน  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
ระดับ ปวช. 

 

นางสาวสิรารัตน์ สงเทพ ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาการโรงแรม 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญ
เงิน ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
ระดับ ปวช./ปวส. 

 



๓๖ 

  

 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

นางสาวดลฤดี ชาญเชาว์ ข้าราชการครู  
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน  
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง  
ระดับ ปวช./ปวส. 

 

นางสาวศตพร จันทร์แก้วแร่ ครูพิเศษสอน 
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน  
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง  
ระดับ ปวช./ปวส. 

 

นางสาวฉันทนา หมวกพลาย ข้าราชการครู  
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดพูดใน
ที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  
(English Public Speaking Contest) 
ระดับ ปวช./ปวส. 

 

Miss Kathy Joy Sentina ครูต่างชาติ  
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดพูดใน
ที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Public Speaking Contest) 
ระดับ ปวช./ปวส. 

 

นายญาณวัฒน์ แก้วสองดวง ข้าราชการครู  
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
- ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ครูผู้ควบคุม
นักศึกษา ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทย 
สู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 

 
 



๓๗ 

  

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 
 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางณัฐวรรณ ภักดีชน ข้าราชการครู  
แผนกวิชาการบัญชี 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ
ปวช.  

 

  

นางสาวอรอุมา ส่งบ าเพ็ญ ข้าราชการครู  
แผนกวิชาการบัญชี 
- ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับ 
ปวส. 

   

นางสาวพรรณวดี พลอยมี ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาการเลขานุการ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 

 

นางสาวไอลดา วัฒนสิทธิ์ ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาการเลขานุการ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 

 
 
 
 
 



๓๘ 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

นางสุภาวรรณ จันทร์หยู ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาการเลขานุการ 
- ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ
ราชการภายนอก ระดับ ปวส. 

 

นางสาววลัยภรณ์ ดูเพชร ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาการตลาด 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะการน าเสนอขายสินค้า (The Marketing 
Challenge) ระดับ ปวช. 

 

นางเบญจวรรณ พนมรักษ์ ข้าราชการครู  
แผนกวิชาการตลาด 
- ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Marketing plan) ระดับ ปวส. 

 

นางสาวนภาภรณ์ สังข์ทอง ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาการตลาด 
- ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. 

 

นายภฤษฎิ์ ถนอมชู ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาการตลาด 
- ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ระดับเหรียญทอง ทักษะการจัดแสดงสินค้าและ
บริการลูกค้า ระดับ ปวช./ปวส. 

 
 



๓๙ 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

นายปิยวิทย์ หนุมาศ ข้าราชการครู  
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
- ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E-Commerce) ระดับ ปวช./ปวส. 

 

นางสาวสยุมพร แซ่แต้ ข้าราชการครู  
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ 
ปวช. 
 

 

นายญาณวัฒน์ แก้วสองดวง ข้าราชการครู  
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
- ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทย 
สู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 

 

นางวิลาวัลย์ เกตุแก้ว พนักงานราชการ(ครู) 
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ระดับ 
ปวช. 
 

 

นายณรงค์กร ทองหมื่น ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ระดับ 
ปวช. 
 

 
 



๔๐ 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

นายณัฐพงศ์ พลโคตร ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจ 
สู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 

 

นางสาวปิยรัตย์ รอดแก้ว ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจ 
สู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 

 

นางสาวกัตติกา แก้วขาว ข้าราชการครู  
แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย             
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย  
ระดับ ปวช. 

 

นางสาวสุภาพร อามิตร ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย             
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 
ระดับ ปวช. 

 

นายภูสิทธิ์ ใจดี ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย             
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ 
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย  
ระดับ ปวช. 

 
 



๔๑ 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 
 นางอารี มีบุญมาก ข้าราชการครู 

แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย             
- ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 
สู่สากล ระดับ ปวส. 
 
 

 นางสาวสุชาดา นิลสาขา ข้าราชการครู  
แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย             
- ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 
สู่สากล ระดับ ปวส. 
 
 

 

นายภูวเดช แซ่ไหล ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย             
- ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 
สู่สากล ระดับ ปวส. 

 

นางสาวยุหงษ์ บัวสกุล ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย             
- ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 
สู่สากล ระดับ ปวส. 

 นางสาววริยา อาหลี พนักงานราชการ(ครู)  
แผนกวิชาการโรงแรม 
- ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ระดับเหรียญทอง ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  
ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. 
 
 

 



๔๒ 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวสารภี อุปลา ข้าราชการครู  
แผนกวิชาการโรงแรม 
- ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ระดับเหรียญทอง ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  
ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส. 
 
 

 นางสาวสิรารัตน์ สงเทพ ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาการโรงแรม 
- ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 
ปวช./ปวส. 
 
 

 
 

นางวรณัน พงษ์จีน ข้าราชการครู  
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
- ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะการจัดท ารายการน าเที่ยว ระดับ ปวส. 
 
 
 

 นายทัศน์พงศ์ พงศ์สมัคร ข้าราชการครู  
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ 
ปวช./ปวส. 
 
 

 นายวิศวชิต หนุมาศ ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ 
ปวช./ปวส. 
 
 

 



๔๓ 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

นายสิริเทพ อิสระธราดล ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาสัมพันธ์ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./
ปวส. 

 

Miss Kathy Joy Sentina ครูต่างชาติ  
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Public Speaking 
Contest) ระดับ ปวช./ปวส. 
 

 

นางสาวฉันทนา หมวกพลาย ข้าราชการครู  
แผนกวิชาภาษาต่างประทศ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Public Speaking 
Contest) ระดับ ปวช./ปวส. 
 

 

นางสาวดลฤดี ชาญเชาว์ ข้าราชการครู  
แผนกวิชาภาษาต่างประทศ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
ระดับ ปวช./ปวส. 
 

 

นางสาวศตพร จันทร์แก้วแร่ ครูพิเศษสอน 
แผนกวิชาภาษาต่างประทศ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
ระดับ ปวช./ปวส. 
 

 



๔๔ 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

นางสาวฉัตรกมล พุ่มทิม ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาสามัญ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย  
ระดับ ปวช./ปวส. 
 

 

นางมาลัย ชูขันธ์ ข้าราชการครู  
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Demonstration 
Contest) ระดับ ปวช./ปวส. 
 

 

Mr. JOHN FELIX BERINGUEL MONTECINO 
ครูต่างชาติ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Demonstration 
Contest) ระดับ ปวช./ปวส. 
 

 

นายณงค์ชัย แซ่เตี้ย ข้าราชการครู แผนกวิชา
สามัญ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง 
และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. 
 

 

นางสาวศันสนีย์ บุญชัย ข้าราชการครู  
แผนกวิชาสามัญ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. 
 

 



๔๕ 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

นางสาวสรัญญา นนทโชติ ข้าราชการครู  
แผนกวิชาสามัญ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ 
ปวช./ปวส. 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ 
ปวช./ปวส. 
 
 
 
 
 

 

นางสาวพวงน้อย เจนกิจ ครูพิเศษสอน  
แผนกวิชาสามัญ 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ 
ปวช./ปวส. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

  

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2564  
ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2565   ณ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 

 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

นางสาวศิรภัสสร  อิทธืประเสริฐ 
นางสาวอรอุมา  ส่งบ าเพ็ญ 
นางสาวรัชนีวรรณ  ศรีทองเพิง 
นางสาวปริยากรณ์  เจ้ยงาน 
นางสาวสุดารัตน์  นุ่มทอง 
- ครูที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน  
ชื่อผลงาน โคมไฟแห่งนวัตกรรม “The Lamp 
of Innovation” โคมไฟดอกไม้ผ้ายกเมืองนคร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

  

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้บริหารดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น และฝ่ายสนับสนุนการศึกษาดีเด่น เข้ารับรางวัลในงานวันครู 

 ประจ าปี 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

นายส าราญ วังบุญคง 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในงานวันครู ประจ าปี 2565  
 
 
 

 

นางพัชนี โกมัย 
ข้าราชการครู แผนกวิชาการเลขานุการ 
ได้รับรางวัล ครูดีเด่นด้านการสอน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในงานวันครู ประจ าปี 2565 
 

 

นายทวีศักดิ์ หนูทิม 
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้รับรางวัล ครูดีเด่นด้านการสอน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในงานวันครู ประจ าปี 2565 
 

 

นางศุภรัตน์ ศรีจนัทร์ 
ข้าราชการครู แผนกวิชาการโรงแรม 
ได้รับรางวัล ครูดีเด่นด้านการสอน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในงานวันครู ประจ าปี 2565 
 

 



๔๘ 

  

 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

นางสาวรัชนีวรรณ ศรีทองเพิง 
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี 
ได้รับรางวัล ครูดีเด่นด้านนวัตกรรม/วิจัย               
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในงานวันครู ประจ าปี 2565 
 
 

 

นางสาวนฤมล ตรีตรง 
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
ได้รับรางวัล ครูดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในงานวันครู ประจ าปี 2565 
 
 

 

นางสาวจันทร์ทิพย์ ฤทธิเรือง 
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ 
ได้รับรางวัลครู ดีเด่นด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในงานวันครู ประจ าปี 2565  
  

 

นางสาวขวัญใจ สีตอง 
ข้าราชการครู แผนกวิชาการเลขานุการ 
ได้รับรางวัล ครูดีเด่นด้านกิจกรรม  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในงานวันครู ประจ าปี 2565  
 
 
 

 
 
 
 



๔๙ 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

นางสาวดนุภา จิตรามวงศ์ 
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
ได้รับรางวัล ครูดีเด่นด้านปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในงานวันครู ประจ าปี 2565  
  

 

นางพัชรี ทองขวัญ 
ข้าราชการครู แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 
ได้รับรางวัล ครูดีเด่นด้านดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในงานวันครู ประจ าปี 2565  
  

 

นางกชมน เอียดแก้ว 
ข้าราชการครู แผนกวิชาการจัดการทั่วไป 
ได้รับรางวัล ครูสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในงานวันครู ประจ าปี 2565  
 

 

นางกรรณิกา แซ่ตั่น 
ข้าราชการพลเรือน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน 
ได้รับรางวัล บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการศึกษาดีเด่น  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในงานวันครู ประจ าปี 2565 
 

 

 
 
 
 
 



๕๐ 

  

รางวัลและผลงานของนักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 1. นายรพีพัทธ์ พรหมอักษร 
2. นางสาวสาวิตรี ยียมเจริญ 
3. นางสาวจิตตรานุช หนูสงค์ 
4. นายรัฐพล ทองดี 
นักเรียนแผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย  
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ในการประกวด
ออกแบบและตัดเย็บชุดแฟชั่น ในโครงการผ้าไหมไทยสู่
เส้นโลก ครั้งที่ 11 ณ กรมหม่อนไหม กรุงเทพมหานคร 
ภายใต้งาน The 3rd Next Big Silk Designer 
Contest 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

  

รางวัลและผลงานของนักเรียน นักศึกษา 
ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2564  
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่  ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565 

 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

  
 
 
 

1. นายรพีพัทธ์ พรหมอักษร 
2. นายตะวัน ตั้นฉ้วน 
3. นางสาวกชกร แจ้งเกตุ 
นักเรียนระดับชั้น ปวช. แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยี
แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกาย ระดับ ปวช.  
 
 
 
 

 1. นางสาวทิพย์รัตน์ พูลช่วย 
2. นางสาวประภาภร จันทร์ชุม 
3. นางสาววาสินี ดีสลาม  
นักศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยี
แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย             
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง 
ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล 
ระดับ ปวส.  

  1. นางสาวณภัทร อมรกล 
2. นางสาวจิตตาพร สงศรีอินทร์  
นักศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาการบัญชี 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน 
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับ ปวส.  
 

 1. นายอาคม รามอินทร์ 
2. นางสาวคัมภีรพรรณ มณีรัตน์ 
นักเรียนระดับชั้น ปวช. แผนกวิชาการตลาด 
- ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ทักษะการจัดแสดง
สินค้าและบริการลูกค้า 
 



๕๒ 

  

รางวัลและผลงานของนักเรียน นักศึกษา 
ในการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจ าปีการศึกษา 2564  
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง  ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2565 

 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 1. นางสาวอินทิรา ค าอิฐ  
2. นางสาวศรีสุดา จันทร์เพ็ช  
3. นางสาวสุชาดา เสถียรพันธ์  
4. นางสาวสุนันทา สุขมา  
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Marketing plan) ระดับ ปวส.  

 1. นางสาวสุธินี กล ่าสีนุ่น  
2. นางสาวชุติกาญจน์ จุลเรือง  
3. นางสาวขวัญแก้ว พราหมณ์นาค  
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยนามน  
5. นางสาวณัฏฐณิชา พละบุญ  
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ 
ปวส. 

 1. นายอาคม รามอินทร์  
2. นางสาววรรณกานต์ นิยมผล  
3. นางสาวคัมภีรพรรณ มณีรัตน์  
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการจัดแสดงสินค้าและ
บริการลูกค้า ระดับ ปวช./ปวส. 

 1. นางสาวตมิสา วัฒนสิทธิ์ (นักศึกษา) 
2. นางสาวปาริตา แก้วโสภาค (นักศึกษา) 
3. นางสาวกรรณิการ์ กาญจนเจริญ (นักศึกษา) 
4. นางสาวมนัสรา สุวรรณรัตน์ (นักศึกษา) 
5. นางสาวอาทิตย์ธิดา ช่วยทอง (นักศึกษา) 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบ
ไทย ระดับ ปวช. 

 
 
 



๕๓ 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 1. นางสาวพุทธิมน ยศมาก (นักศึกษา) 
2. นางสาวธิดารัตน์ ศรีสวัสดื์ (นักศึกษา) 
3. นายกฤษฎา อมรรัตน์ (นักศึกษา) 
4. นางสาวพาราดา โพธิด า (นักศึกษา) 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบ
ไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 

 1. นางสาวทิพย์รัตน์ พูลช่วย 
2. นางสาวประภาภร จันทร์ชุม 
3. นางสาววาสินี ดีสลาม  
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัด
เย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. 

 นายภากร แซ่หลิง 
นักศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกวิชา 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท 
Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส.  
 

 นางสาวปิยะดา ผึ้งน้อย 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน 
ระดับ ปวช./ปวส. 
 
 

 1. นางสาวณภัทร อมรกล 
2. นางสาวจิตตาพร สงศรีอินทร์  
นักศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาการบัญชี 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับ ปวส. 

 1. นายรพีพัทธ์ พรหมอักษร 
2. นายตะวัน ตั้นฉ้วน 
3. นางสาวกชกร แจ้งเกตุ 
- ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. 
 

 
 

 



๕๔ 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 1. นางสาวสุรดา ชูกลิ่น  
2. นางสาวชุติมา โต๊ะหมาด  
3. นางสาวสุปริญญา หนูศรี  
4. นางสาวพัชราภรณ์ คงผอม  
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการน าเสนอ
ขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช.  

 นางสาวศุภราภรณ์ วองกิจไพศาล 
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. 
 
 

 1. นางสาวกชนันท์ สุโขพล  
2. นางสาวนฤดี ณ นคร  
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาวิชา
หน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. 
 

 

1. นางสาวภูษณิศา วทนะศิลป์  
2. นางสาวภัทรศรี หมิดปล้อง  
3. นายพันธกานต์ มีมาก  
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการประกอบอาหาร
ไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช. 

 

1. นางสาวชาลิสา ประเทศไทย  
2. นางสาวสุพรรษา เพชรส ารวล  
3. นางสาวปิยะมาศ ค าบ่อ  
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. 

 นายอนุชา รักขวัญ  
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. 
 
 

 
 
 



๕๕ 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 
 นางสาวศุภิสรา เชษฐวรรณสิทธิ์ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดพูดในที่
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking 
Contest) ระดับ ปวช./ปวส. 
 

 1. นายจิรายุ เดชพรหม (นักศึกษา) 
2. นางสาวอริสรา ซ้ายอ่อน (นักศึกษา) 
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการออกแบบและ
ประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

  

รางวัลและผลงานของนักเรียน นักศึกษา 
ในการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 

 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

1. นางสาวสิริวิภา แทนด้วง  
2. นางสาวสิริวิมล สืบสุวรรณ  
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี ระดับปวช.  
 
 
 

 

1. นางสาวณภัทร อมรกล 
2. นางสาวจิตตาพร สงศรีอินทร์  
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองาน
บัญชี ระดับ ปวส.  

 

นางสาวพรรณวสา ริยาพันธ์ 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
ระดับ ปวช.  

 

นางสาวขวัญพิมาน เนินทอง 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.  

 

นางสาวพิชญาภา ศรีเผด็จ 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. 

 



๕๗ 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

1. นางสาวสุรดา ชูกลิ่น  
2. นางสาวชุติมา โต๊ะหมาด  
3. นางสาวสุปริญญา หนูศรี  
4. นางสาวพัชราภรณ์ คงผอม  
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการน าเสนอขายสินค้า (The 
Marketing Challenge) ระดับ ปวช.  

 

1. นางสาวอินทิรา ค าอิฐ  
2. นางสาวศรีสุดา จันทร์เพ็ช  
3. นางสาวสุชาดา เสถียรพันธ์  
4. นางสาวสุนันทา สุขมา  
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Marketing plan) ระดับ ปวส.  

 

1. นางสาวสุธินี กล ่าสีนุ่น  
2. นางสาวชุติกาญจน์ จุลเรือง  
3. นางสาวขวัญแก้ว พราหมณ์นาค  
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยนามน  
5. นางสาวณัฏฐณิชา พละบุญ  
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  
  ระดับ ปวส. 

 

1. นายอาคม รามอินทร์  
2. นางสาววรรณกานต์ นิยมผล  
3. นางสาวคัมภีรพรรณ มณีรัตน์  
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะการจัด
แสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช./ปวส. 

 

1. นายนราธิป แสงอรุณ  
2. นายอดิศักดิ์ ขุนพิทักษ์  
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ระดับ ปวช./ปวส. 

 
 
 



๕๘ 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

1. นางสาวภูษณิศา วทนะศิลป์  
2. นางสาวภัทรศรี หมิดปล้อง  
3. นายพันธกานต์ มีมาก  
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิง
ธุรกิจ ระดับ ปวช.  

 

1. นายจิรายุ เดชพรหม  
2. นางสาวอริสรา ซ้ายอ่อน  
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและประกอบ
อาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 

 

1. นางสาวตมิสา วัฒนสิทธิ์  
2. นางสาวปาริตา แก้วโสภาค  
3. นางสาวกรรณิการ์ กาญจนเจริญ  
4. นางสาวมนัสรา สุวรรณรัตน์  
5. นางสาวอาทิตย์ธิดา ช่วยทอง  
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบ
ไทย ระดับ ปวช. 

 

1. นางสาวพุทธิมน ยศมาก  
2. นางสาวธิดารัตน์ ศรีสวัสดื์  
3. นายกฤษฎา อมรรัตน์  
4. นางสาวพาราดา โพธิด า  
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบ
ไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 

 

1. นายรพีพัทธ์ พรหมอักษร 
2. นายตะวัน ตั้นฉ้วน 
3. นางสาวกชกร แจ้งเกตุ 
- ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและตัด
เย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. 

 
 



๕๙ 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

1. นางสาวทิพย์รัตน์ พูลช่วย 
2. นางสาวประภาภร จันทร์ชุม 
3. นางสาววาสินี ดีสลาม  
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ทักษะการประยุกต์ออกแบบ
ตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส.  
 
 

 

นายธนบัตร ไซเอ็ด 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะการ
ผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ 
ปวช./ปวส.  

 

 

นายภากร แซ่หลิง 
นักศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกวิชา 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะการ
ผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./
ปวส.  

 

 

1. นางสาวชาลิสา ประเทศไทย (นักศึกษา) 
2. นางสาวสุพรรษา เพชรส ารวล (นักศึกษา) 
3. นางสาวปิยะมาศ ค าบ่อ (นักศึกษา) 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ทักษะการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส.  

 

 

นายธนพนธ์ ขวัญเมือง  
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ทักษะการจัดท ารายการน า
เที่ยว ระดับ ปวส. 
 
 
 
 

 



๖๐ 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

1. นายคุณาสิน ไชยโสดา  
2. นางสาวอริสา ตวนกูพงศ์  
3. นายณัฐวุฒิ ธ ารงรักษ์  
4. นายกิตติเดช ด้วงคง  
5. นางสาวพิมพ์ลภัส ร าพึงนิตย์  
6. นางสาวเยาวรีย์ นิสะนิ  
7. นายวชิรวิทย์ คงย่อง  
8. นายวีรพล รัตนาวสี  
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากล 
ระดับ ปวช./ปวส. 

 

นางสาวศุภิสรา เชษฐวรรณสิทธิ์ 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดพูดในที่สาธารณะ
เป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) 
ระดับ ปวช./ปวส. 
 

 

 

นายอนุชา รักขวัญ  
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. 
 

 

 

นางสาวศุภราภรณ์ วองกิจไพศาล 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. 
 
 
 

 
 
 
 
 



๖๑ 

  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

นางสาวสาวิกา หม่ืนทิพย์ 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) 
ระดับ ปวช./ปวส. 
 
 
 

 

1. นางสาวกชนันท์ สุโขพล  
2. นางสาวนฤดี ณ นคร  
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชา
หน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. 
 
 
 

 

นางสาวปิยะดา ผึ้งน้อย 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน 
ระดับ ปวช./ปวส. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

  

รางวัลและผลงานของนักเรียน นักศึกษา 
ในการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2564  
ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2565 
ณ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 

 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

1. นางสาวกมลลักษณ์ อ้นทอง 
2. นางสาววิภาวี ชูมณี 
3. นางสาวอัยลดา รัตนจ านอง 
4. นางสาวชัญญาณัฏฐ์ นัตวินัย 
5. นางสาวสุพิชญา เกิดเอียง 
6.นางสาวอนัญญา พ่วนอุ้ย 
7. นางสาวสุชาฎา ภักดีสุวรรณ์ 
8. นางสาวสุชาดา วรินทรเวช 
9. นางสาวปาณิศา พะละหะ 
10.นางสาวสุชญาดา ศรีอินทร์ 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
เหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน 
ชื่อชิ้นงาน โคมไฟแห่งนวัตกรรม “The Lamp 
of Innovation” โคมไฟดอกไม้ผ้ายกเมือง
นคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน      
9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้   
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้    
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา 

1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้   
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ

ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์   
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ  และ    

กิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 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 

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2.2 ด้านการจัดการเรียนกานสอนอาชีวศึกษา   
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้รับการพัฒนา

อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนละ
วัยท างานตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง 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  การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 

สถานศึกษาร่วมกับบุคลคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

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



สวนที่ 4  
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในแตล่ะมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้    
 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

 

๑.๑ ด้านความรู  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่     
พึงประสงคด์้านความรูตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้              

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    

1.1.1)  เชิงปริมาณ  
ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 1,518 คน 

จากผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ านวน 1,523 คน                                
1.1.2)  เชิงคุณภาพ  

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็นร้อยละ   
99.67 ของผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
มีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                                   

1.1.3)  ผลสะทอ้น   
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง

สถานศึกษาที่มีกระบวนการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยส่งเสริมให้แผนกวิชาต่างๆ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาสอบ
ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของแต่ละสาขางานสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน           

1.2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)                                       
1.2.1)  เชิงปริมาณ  

ผู้เรียนที่ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจ านวน 160 คน จากจ านวนผู้เรียนที่เข้าทดสอบ จ านวน 
326 คน (เป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ) 

1.2.2)  เชิงคุณภาพ   
ผู้เรียนที่ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

(V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 35.01  
1.2.3)  ผลสะท้อน  

องค์กร ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกมีส่วนเกี่ยวข้องให้
การยอมรับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
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สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้          
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

       

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค ์ด้านทักษะและการประยุกตใ์ช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้   

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1)  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                                          

1.1.1)  เชิงปริมาณ  
1) ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือ    

การประกอบการอาชีพอิสระ จ านวน 42 คน  
2) ผู้เรียนประสบความส าเร็จสูการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบการอาชีพอิสระ  

1.1.2)  เชิงคุณภาพ 
    ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์

ประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด อยู่ในระดับ 3 ดาว  
1.1.3)  ผลสะท้อน  

องค์กร หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับวิทยาลัยฯ ในการบ่มเพาะ
และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน าความรู้ เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียนไปประกอบธุรกิจและมีรายได้ระหว่าง
เรียนและได้ด าเนินการอย่างยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาอ่ืนๆ เป็น
แหล่งเรียนรู้แก่องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาดูงาน 

1.2)  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ                                      
1.2.1)  เชิงปริมาณ  

1) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ จ านวน 
10 คน 3 ทักษะ 

2) ผู้ เรียนได รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค      
จ านวน 48 คน 11 ทักษะ 

3) ผู้เรียนไดรับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด 
จ านวน 66 คน 22 ทักษะ  

1.2.2)  เชิงคุณภาพ  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ดังนี้ 
1) รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ จ านวน 3 รางวัล 
2) รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค จ านวน 11 รางวัล 
3) รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด จ านวน 22 รางวัล 
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1.2.3)  ผลสะทอ้น  
สถานศึกษาได้รับการยกย่องในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของ

ผู้เรียน และยกย่องด้านการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะเป็นที่ประจักษ์ และสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและประกอบอาชีพได้    

สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้          
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ คิดเป็นร้อยละ 92 
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

                            

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ทีพ่ึงประสงค์ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1)  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  

1.1.1)  เชิงปริมาณ   
ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 1,489 คน จาก

จ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1,850 คน 
1.1.2)  เชิงคุณภาพ   

ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 เทียบกับจ านวนผู้เรียน
แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80.48 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน   
5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                                

1.1.3)  ผลสะท้อน   
สถานศึกษาได้รับการยอมรับยกย่องจากองค์กร หน่วยงานภายนอก 

หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีจุดเด่นในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน มีระบบดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ชัดเจน ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพ สามารถแก้ปัญหาการออกกลางคัน (Drop out) ให้มี
จ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐาน
ดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาค ประจ าปีการศึกษา 2564                 

1.2)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์       
1.2.1)  เชิงปริมาณ   

ผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ จ านวน 3,790คน 
จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมดจ านวน 3,913 คน   

1.2.2)  เชิงคุณภาพ   
ผู้เรียนที่มคีุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์จ านวน 3,790 คน 

จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมดจ านวน 3,913 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) คิดเป็นร้อยละ 
96.86 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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1.2.3)  ผลสะทอ้น    
องค์กร หน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง

สถานศึกษาในการการส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ส่งผลให้
ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติต่างๆ อาทิเช่น รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง องค์การ
มาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาค ภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา 2564         

1.3)  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา              
1.3.1)  เชิงปริมาณ 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2563 มีงานท าใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 1,394 คน 
จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 1,638 คน     

1.3.2)  เชิงคุณภาพ  
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2563 มีงานท าใน

สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 
85.11 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

1.3.3)  ผลสะท้อน 
องค์กร หน่วยงานภายนอก ชุมชนและสถานประกอบการให้การยกย่อง

ยอมรับว่าสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยมีกระบวนการมอบหมายให้ครูมีหน้าที่
ติดตามการมีงานท าและการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ภายใต้การก ากับติดตามของผู้บริหาร 

สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์          
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2) จุดเดน        
สถานศึกษามีจุดเดนของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่  

พึงประสงค์ ด้านความรู ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่
พึงประสงคต์ามบริบทของสถานศึกษา ตามข้อการประเมินดังนี้ 

2.1 สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านความรู้ 
ทักษะและการประยุกต์ใช้ ส่งผลให้ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับยอดเยี่ยม 

2.2 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ ปรากฏผลจากการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

2.3 สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพในการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ 
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2.4 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษา 
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และสามารถลดปัญหาการออกกลางคัน (Drop out) ได ้
 2.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

2.6 สถานศึกษามีการะบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาของ
สถานศึกษา ภายใต้การก ากับติดตามของผู้บริหาร 

3) จุดที่ควรพัฒนา       
3.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพเพ่ือเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะ

วิชาชีพในระดับท่ีสูงขึ้น 
3.2 การเพ่ิมจ านวนผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบ

อาชีพอิสระ 
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
ทักษะวิชาชีพในระดับต่างๆ 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพ 
สามารถประยุกต์ใช้ทักษะวิชาชีพประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา        

 

2.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้                    

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ        

1.1.1)  เชิงปริมาณ  
ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอย่างเป็นระบบ จ านวน 28 สาขาวิชา  
1.1.2)  เชิงคุณภาพ  

ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ตาม
ข้อประเมิน 1,2,3,4,5 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.1.3)  ผลสะท้อน  
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ และ

เชื่อถือสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป                 

1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม                                

1.2.1) เชิงปริมาณ  
 สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 28 สาขาวิชา จากจ านวนสาขาวิชาที่ท าการจัด 
การเรียนการสอนทั้งหมด 28 สาขาวิชา        
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1.2.2) เชิงคุณภาพ  
สาขาวิชาหรือสาขางานที่การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง

รายวิชา หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 
5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม      

1.2.3) ผลสะทอ้น  
สถานศึกษาได้รับการยอมรับและเชื่อถือสถานศึกษาในการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา          
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็น

การประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์ในพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา       
ด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ        

1.1.1)  เชิงปริมาณ  
แผนการจัดการเรียนรู สู การปฏิบัติที่มีคุณภาพ จ านวน 134 คน           

จากจ านวนครูทั้งหมด 134 คน คิดเป็นร้อยละ 100        
1.1.2)  เชิงคุณภาพ   

ครูผู้สอนทุกคนมีแผนจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยผลการประเมิน
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม      

1.1.3)  ผลสะทอ้น  
สถานศึกษาได้รับการยอมรับในกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

เป็นที่ยอมรับในกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเป็นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและสมรรถนะรายวิชาที่ก าหนด มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
พัฒนาสู่การประกวดแข่งขันได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

1.2)  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สูการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน                                

1.2.1)  เชิงปริมาณ  
ครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 134 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 134 คน  
1.2.2)  เชิงคุณภาพ  

ครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูสู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่า
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม    
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1.2.3)  ผลสะทอ้น 
สถานศึกษาได้รับการยอมรับในกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

เป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบที่ดีแก่สถานศึกษาอ่ืนๆ ในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเป็น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ          

1.3) การจัดการเรียนการสอน        
1.3.1)  เชิงปริมาณ  

1) ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงสาขาวิชาที่สอน จ านวน 134 คน 
จากจ านวนครูทั้งหมด 134 คน คิดเป็นร้อยละ 100                                                                  

2) ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 134 คน 
จากจ านวนครูทั้งหมด 134 คน คิดเป็นร้อยละ 100           

3) ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย จ านวน 134 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 134 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

4) ครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ 
ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 134 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 134 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

5) ครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปัญหา
การจัดการเรียนรู จ านวน 133 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 134 คน คิดเป็นร้อยละ 99.25 

1.3.2)  เชิงคุณภาพ  
ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก

รายวิชา จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนที่หลากลาย มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
มีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                        

1.3.3)  ผลสะทอ้น 
สถานศึกษามีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงสาขา มีการจัดการเรียนการสอนที่

มีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ และมีประสิทธิผลของการจัด 
การเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ   

1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน       
1.4.1)  เชิงปริมาณ   

1) ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 134 คน       
จากจ านวนครูทั้งหมด 134 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

2) ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและ
รายวิชาเป็นปัจจุบัน จ านวน 134 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 134 คน คิดเป็นร้อยละ 100   

3) ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ จ านวน 134 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 134 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

4) ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 
จ านวน 134 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 134 คน คิดเป็นร้อยละ 100           
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5) ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ 
จ านวน 134 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 134 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 าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
จ านวน 134 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 134 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

2) ครูผู้สอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จ านวน 
134 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 134 คน คิดเป็นร้อยละ 100         

3) ครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 134 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 134 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

4) ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
จ านวน 134 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 134 คน คิดเป็นร้อยละ 100                                            

5) ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร จ านวน 134 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 134 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

1.5.2) เชิงคุณภาพ  
ครูผู้สอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม        
1.5.3) ผลสะทอ้น 

องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
สมรรถนะครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพที่เปิดท าการจัดการเรียนการสอน  

1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
1.6.1) เชิงปริมาณ  

จ านวนห้องเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอน จ านวน 87 ห้อง จากจ านวนห้องเรียนทั้งหมด จ านวน 87 ห้อง  

1.6.2) เชิงคุณภาพ  
ร้อยละของห้องเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                  
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1.6.3) ผลสะทอ้น   
องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ

คุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  โดย
สถานศึกษามีกระบวนการในการด าเนินงานที่ท าให้โครงการ/กิจกรรมการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก 

สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา         
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม          

 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการบริหาร
จัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์      
1.๑)  การบริหารจัดการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา         

1.1.1) เชิงปริมาณ 
มีระบบเครือข่ายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการภายใน

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

1.1.2) เชิงคุณภาพ 
ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่า
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม        

1.1.3) ผลสะท้อน  
สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัยและเปน็ปจัจุบัน  
1.2) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม         

1.2.1) เชิงปริมาณ  
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการหรือโรงฝึกงานที่ไดรับการพัฒนา

ให้เอ้ือตอ่การจัดการเรียนรู จ านวน 9 หลัง 87 ห้อง  
1.2.2) เชิงคุณภาพ   

วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินตามการประเมินข้อ 1,2,3,4,5 หองเรียน 
หอ้งปฏิบัติการหรือโรงฝึกงาน ไดรับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
มีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                  

1.2.3) ผลสะท้อน  
สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง ว่ามีระบบบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์เรียบร้อย เหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
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1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน         
1.3.1) เชิงปริมาณ  

ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแก ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ
การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบ ารุง 
รักษาและพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง         

1.3.2) เชิงคุณภาพ 
ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตาม 5 ข้อ เมื่อ

เทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
1.3.3) ผลสะท้อน  

สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบการประปา ระบบ
คมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน
หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา  

1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ        
1.4.1) เชิงปริมาณ  

ผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ โดยเฉลี่ย จ านวน 
1,294 ครั้ง/ สัปดาห์ (เดือนธันวาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) 

1.4.2) เชิงคุณภาพ  
ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรูและศูนย์วิทยบริการเมื่อเทียบ

กับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
1.4.3) ผลสะทอ้น  

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรูและศูนย์วิทยบริการ
อยู่ในระดับมาก ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

 1.5) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน สถานศึกษา     
1.5.1) เชิงปริมาณ  

ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานและ
สถานศึกษา จ านวน 100 Mbps       

1.5.2) เชิงคุณภาพ  
ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งาน

ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.5.3) ผลสะท้อน 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือ

การใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   
สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการ          
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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2.4 ด้านน านโยบายสูการปฏิบัติ  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการน า
นโยบายสูการปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้    

1) ผลสัมฤทธิ์        
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี                                     

1.1.1) เชิงปริมาณ  
1) สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค ีจ านวน 15 สาขาวิชา 

จากสาขาที่เปิดท าการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 28 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 53.58 ของสาขาที่
เปิดท าการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 

2) ผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 20.84  
1.1.2) เชิงคุณภาพ 

ผลการประเมินตามแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพครบถ้วนทั้งข้อ 1,2,3,4,5 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน      
5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.1.3) ผลสะท้อน 
องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัด 

การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีครบทุกสาขาวิชา สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบทวิภาคีได้ตาม
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค  

สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ          
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสูการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

2) จุดเดน             
สถานศึกษามีจุดเดนของการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา       

ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสูการปฏิบัติ
ตามบริบทของสถานศึกษา ตามข้อการประเมินดังนี้ 

2.1) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

2.2) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

2.3) สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้และท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

2.4) สถานศึกษามีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงสาขา มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ และมีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ   
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2.5) สถานศึกษาจัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน โดยมีกระบวนการในการด าเนินงานที่ท าให้โครงการ/กิจกรรมการเข้าถึงระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

2.6) สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
หลากหลาย ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

2.7) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
ที่มีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์เรียบร้อย เหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

2.8) สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบการประปา ระบบคมนาคม 
ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
อ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือผู้ใช้บริการใน
สถานศึกษา  

2.9) สถานศึกษามีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ีโดยสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภายนอกหรือสถานประกอบการ
ใหม้ีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2.10) สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการ
สถานศึกษา สาธารณชนและมีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารให้เป็นมาตรฐาน             

3) จุดที่ควรพัฒนา   
- ไม่มี -       

4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา            
- ไม่มี -          

 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู  

 

3.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามรายการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้    

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม         

1.1.1) เชิงปริมาณ  
ครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 193 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100                 
1.1.2) เชิงคุณภาพ 

ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.1.3) ผลสะท้อน  
สถานศึกษาได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นระบบเชื่อถือได้และ

ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีจุดเด่นด้านการบริหารจัดการ
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้นวัตกรรม "SACRG Model"   



๗๗ 
 

1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน        
1.2.1) เชิงปริมาณ  

สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 28 สาขาวิชา จากจ านวนสาขางานทั้งหมด 28 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100              

1.2.2) เชิงคุณภาพ 
ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรยีนการสอน 

เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.2.3) ผลสะท้อน  

สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ให้การยอมรับ และ   
มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรใน
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา
โดยใช้วิชาชีพ สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม โดยผลประเมินความเป็นระบบเชื่อถือได้และ
ประสิทธิผลของการน านโยบายสู่การปฏิบัติในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซ่ึงรวมประเด็นการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนอยู่ด้วย 

1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา                                      
1.3.1) เชิงปริมาณ  

กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 18 กิจกรรม       
1.3.2) เชิงคุณภาพ  

ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา เมื่อเทียบ
กับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.3.3) ผลสะท้อน 
องค์กร สังคมและชุมชนท้องถิ่นยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้ 

บริการชุมชนและจิตอาสาทุกครั้งที่จัดกิจกรรม รับรองได้จากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้          
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

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

1) ผลสัมฤทธิ์     
1.๑) ผลงานของผูเ้รียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย                                      

1.1.1) เชิงปริมาณ 
ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยแบ่งเป็น  
- โครงการของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 191 โครงการ  
- สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 10 ผลงาน  
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1.1.2) เชิงคุณภาพ ได้รับรางวัลระดับจังหวัด จ านวน 1 รางวัล ดังนี้   
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด ชื่อผลงาน “โคมไฟแห่ง

นวัตกรรม (The Lamp of Innovation) โคมไฟดอกไม้ผ้ายกเมืองนคร” ในการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าปีการศึกษา 2564 และมีการเผยแพร่ผลงานที่มีการใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน 

1.1.3) ผลสะท้อน 
สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในกระบวนการ

ประดิษฐ์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถต่อยอดเป็นชิ้นงานใหม่ได้ โดยได้รับการยอมรับ
จากอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน” ระดับภาค ภาคใต้ 

สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย          
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 60 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดี 

2) จุดเดน 
สถานศึกษามีจุดเดนของการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ด้านความร่วมมือใน

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามบริบทของ
สถานศึกษา ดังนี้    

2.1 สถานศึกษามีระบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยการใช้นวัตกรรม "SACRG 
Model"   

2.2 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัด 
การเรียนการสอน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

2.3 สถานศึกษามีจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพ สร้างประโยชน์
ให้กับชุมชนและสังคม 

3) จุดที่ควรพัฒนา 
3.1 การเพ่ิมจ านวนผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   

ที่ได้รับรางวัลในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
3.2 การเพ่ิมจ านวนผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่มี

การใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค ชาติ 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยเข้าร่วมการประกวด แข่งขันในระดับต่างๆ  

4.2 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ เรียนในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์        
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค ชาติ 
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4.3 ส่งเสริม สนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร ให้มีการรับรองมาตรฐาน
และพัฒนาให้มีกระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมต่อไป 

4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท ารายงานวิจัย สร้างนวัตกรรม เพ่ือน ามาพัฒนา 

การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 



ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 
  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา จ านวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็น 

การประเมิน 
ประเด็นการประเมินที่ 1  ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน  าหนักxค่าคะแนน) 
1.1  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 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 (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
ประเด็นการประเมินที่ 2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

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 (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

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 และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์
☑ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)   ☐ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)   ☐ ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
☐ ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)    ☐ ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 
ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็น 

การประเมิน 
ประเด็นการประเมินที่ 1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน  าหนักxค่าคะแนน) 
1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น

ระบบ 
2 5 10 

1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก 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 (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน  าหนักxค่าคะแนน) 
2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ

ปฏิบัต ิ
2 5 10 

2.2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3  การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4  การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 
2.5  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวชิาชีพ 2 5 10 
2.6  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 85 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ไดx้100)/85 100.00 
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 (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
ประเด็นการประเมินที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน  าหนักxค่าคะแนน) 
3.1  การบริหารจัดการระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
5 5 25 

3.2  อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4  แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการ 2 5 10 
3.5  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้

งานดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ไดx้100)/65 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์
☑ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)   ☐ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)   ☐ ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
☐ ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)    ☐ ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

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 (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 
 
ตารางท่ี 3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็น 

การประเมิน 
ประเด็นการประเมินที่ 1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน  าหนักxค่าคะแนน) 
1.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน

การสอน 
2 5 10 

1.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนที่ได ้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ไดx้100)/45 100.00 
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 (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
ประเด็นการประเมินที่ 2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน  าหนักxค่าคะแนน) 
1.4  ผลงานของผู้เรียนด้านนวตักรรม 

สิ่งประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค์ งานวิจัย 
3 3 9 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 9 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ไดx้100)/15 60.00 
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 (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 



๘๔ 
 

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 100 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 60 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 98.35 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
☑  ยอดเยี่ยม          (ร้อยละ 80 ขึ นไป) 
☐  ดีเลิศ                (ร้อยละ 70.00-79.99) 
☐  ดี                    (ร้อยละ 60.00-69.99) 
☐  ปานกลาง           (ร้อยละ 50.00-59.99) 
☐  ก าลังพัฒนา        (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 6 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานและประเด็น 
การประเมิน 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและประยุกต์ใช้ 1. วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” พัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ เข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ทางด้านทักษะวิชาชีพ
ในระดับที่สูงขึ้น โดยมีการวางแผนด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังนี้  

1) แผนกวิชาด าเนินกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษา
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละสาขา
วิชาชีพในระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ ต่อไป โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงาน สถานประกอบการในการอนุเคราะห์บุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ 
ในแต่ละสาขาอาชีพใหเ้กียรติเป็นกรรมการตัดสินและคัดเลือกตัวแทน 

2) ด าเนินกิจกรรมฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของ
นักเรียน นักศึกษา  

3) แผนกวิชาเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพจากสถานประกอบการใน
การฝึกทกัษะผู้เรียนเพิ่มเติม 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

สถานศึกษามีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับ
คุณภาพ “ยอดเยี่ยม” ในด้านผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยโดยก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยให้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับที่
สูงขึ้น ดังนี้ 
        1) โครงการน าเสนอผลงานโครงการวิชาชีพ 
        2) โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
        3) โครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย  
        4) โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ก. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่
ข. ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  www.verar.org 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  www.verar.org 
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