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ค ำน ำ  

       ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้
สถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ที่มีหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
      ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จึงได้จัดแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่มีเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถวัดและประเมินผล
คุณภาพได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จ านวน 5 ด้าน  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน โดยผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลัง
พัฒนา ทั้งนี้การประเมินตนเองของสถานศึกษาด าเนินการโดยใช้กระบวนการบริหารอย่างมีคุณภาพซึ่งเป็นการ
พัฒนาคณุภาพโดยใช้ วงจร PDCA อันประกอบด้วยการวางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) และ 
ปรับปรุงแก้ไข (Act) 
      ทั้ งนี้  วิทยาลั ยฯ  ได้ น าผลการจัดท ารายงานการประเมินตน เองประจ าปี การศึกษา 2562                
(Self Assessment Report : SAR) รายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ซึ่งได้รับค าแนะน าจากผู้บริหาร และได้รับความร่วมมือ ครู บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีความก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

 

 

   

                   งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

             วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 

                                                                                        พฤษภาคม  2563 

 
 
 



ค ำชี้แจง 

          รายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2562 ด าเนินการตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีสาระส าคัญประกอบด้วยบทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3  
มาตรฐาน 9 ประเด็น ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม ด้านปัจจัยพื้นฐาน                                             

          วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา ได้น าผลการประเมินตนเอง เผยแพร่ต่อสาธารณชนและชุมชน
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด           
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1. แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR )   
2. รางวัลที่สถานศึกษา ครู บุคลากร และผู้เรียนได้รับ 
3. ค าสั่ง เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้อ้างอิง 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
   
    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์   90.21    ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา                                           88.78    ยอดเยี่ยม   
มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                                   95.00    ยอดเยี่ยม 
        คิดเป็นร้อยละ                       90.20  ยอดเยี่ยม 
    1.2 จุดเด่น 
 1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้ ด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ มีทักษะอันพึงประสงค์ตามที่สถาน
ประกอบการต้องการ 
 2.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NE) การเรียนของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 80.35 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
 3. ผู้ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์      
 4. ครจูัดท าและใช้แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะทุกรายวิชา 
 5. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชี และผู้เรียนมีจิตอาสาสร้างประโยชน์
กับชุมชนและสังคม 
 6. มีระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รับส่งข้อมูล ทั้งภายในเเละภายนอกสถานศึกษา 
 7. สถานศึกษามีการพัฒนาปัจจัยพ้ืน ทั้งอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แหล่งการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม 
    1.3 จุดควรพัฒนำ 
           1. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระตาม
แนวทางการด าเนินการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 2. สถานศึกษาควรสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้มากข้ึน 
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  3. สถานศึกษาควรมีการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยเผยแพร ่
ต่อสาธารณชนให้มากขึ้น 
    1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 1. สนับสนุนให้ครูจัดท าวิจัยเพื่อส่งเข้าประกวดงานวิจัยในระดับชาติ     
 2. สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในทุกระดับ 
 3. ส่งเสริมให้มีโครงการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการเรียนการสอนจากหน่วยงานและ
บุคคลภายนอกเพ่ิมมากข้ึน 
2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถำนประกอบกำร 
    สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่ทรงคุณค่า   
และมีการด าเนินการบริหารจัดการโดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทั้งด้านการศึกษา คุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสาเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ โดยท าการตกลงร่วมมือการจัดการศึกษา (MOU) ระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถานศึกษา และฝึกประสบการณ์การจริง
ในสถานประกอบการ ท าให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐ   
ภาคเอกชน  สามารถเป็นผู้ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระได้          
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
   1. ผลิตบุคลากรด้านการบัญชี การตลาด ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ การโรงแรม 
และการท่องเที่ยว ระดับ ปวช. ปวส.เข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน และได้มาตรฐาน 
   2. มุ่งเน้นทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะด้านสังคม ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
   3. ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการ บูรณาการร่วมกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
    4. รณรงค์การสร้างจิตส านึก ความตระหนักด้านจิตอาสาให้กับผู้เรียน เกิดความภาคภูมิใจ 
 และเห็นคุณค่าตัวเองและสถาบัน 
4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) 
    4.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
          ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอันมีผลกระทบเชื่อมโยงจากบริบทสังคมโลก
และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การจัดการอาชี วศึกษานับเป็นกระบวนการ 
ที่ส าคัญ ในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง 
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  
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          วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษาได้เล็งเห็น ความส าคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียน 
นักศึกษา  ภายในสถานศึกษา ได้มีประสบการณ์ท้ังในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
ความรู้ในด้านการเป็นผู้น าและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ท ากิจกรรม
ควบคู่ไปกับการเรียน โดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบของการด าเนินงานองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ซึ่งกิจกรรมหลักและการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสมาชิกองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้เป็นคนดี คนเก่ง
และมีความสุข คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ปรับตัวเข้ากับชุมชนหรือสังคมที่เปลี่ยนแปลง มีทักษะ
ความช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
          เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณอาชีวศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนพ.ศ. 2560 
โดยท่านผู้อ านวยการ นางศุภวรรณวดี  ทิพย์มาศ ลงนามประกาศจัดตั้ง ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงาน
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข รวมถึงการ
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ในระดับต่าง ๆ ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานระดับเหรียญเงิน สถานศึกษาขนาด
กลาง ในร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2562  
    4.2 วัตถุประสงค์ขององค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  
          1..เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ที่บริหาร จัดการภารกิจและกิจกรรม ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
 2. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนใน
สถานศึกษา ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  
 3. เพ่ือการประชาสัมพันธ์ แนะแนว เผยแพร่วิชาชีพให้แพร่หลายและเพ่ิมโอกาส ในการ
ประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษามา  
 4. เพ่ือสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ทั้งในสถานศึกษาเดียวกัน 
และต่างสถานศึกษา  
 5. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ของนักเรียน นักศึกษา  
 6. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 โดยใช้ความรู้ ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
 7. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
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 แห่งประเทศไทย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ      
    4.3 กรอบเเนวคิด  
                  - 
    4.4 วิธีกำรด ำเนินงำน 
          1. วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา ที่เปิดสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม 
ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดประชุมครูและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือท าความเข้าใจในเรื่องการจัดรูป
องค์การ ประโยชน์และด าเนินกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
          2. พิจารณาครูที่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  อย่างดีและมีความสามารถเหมาะสมเป็นครูที่ปรึกษาและร่วมในคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
          3. จัดนิทรรศการ เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  
          4. เตรียมสถานที่  เพ่ือใช้เป็นส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย     
จัดหาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าส านักงานตลอดจนเอกสารระเบียบการให้พร้อม 
          5. ประชุมนักเรียน นักศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจถึงเรื่องขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้  
   5.1 ประวัติและความเป็นมา ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
   5.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
        5.3 ระเบียบและแนวปฏิบัติประกอบระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
             5.4 แผนงานโครงการเพื่อพัฒนาคนดีและคนเก่งให้มีความสุข 
   5.5 การประชุมวิชาการ ในระดับต่างๆ  
   5.6 ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุง 
   5.7 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
   5.8 การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
   5.9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม 
              5.10 ลักษณะขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานอื่นๆ 
    5.11 เรื่องส าคัญอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
         6. ล าดับขั้นตอนการขอจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีดังต่อไปนี้ 
   6.1 สถานศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนนักเรียน 
นักศึกษา ทั้งหมด ยื่นแสดงความจ านงขอจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย     
ระดับสถานศึกษา โดยแผนกวิชาส่งชื่อผ่านรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา     
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ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการ   เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงความต้องการ 
(ตามแบบ อวท.01/1) 
             6.2 เมื่อสถานศึกษาได้รับ แบบ อวท.01/1 แล้ว ให้สรรหาคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ตามระเบียบ ข้อ 10 และ ข้อ 14 (1) และให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา (ตามแบบ อวท.02/1)  ตามระเบียบ 
ข้อ 17 (1) 
              6.3 คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา ได้พิจารณาค าขอและไม่ขัดข้องแล้ว ให้ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ตามค าขอได้ (ตามแบบ อวท.03) 
         7. สถานศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ในชมรมวิชาชีพฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จ านวนนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมดของชมรมวิชาชีพฯ ยื่นแสดงความจ านงขอจัดตั้ งชมรมวิชาชีพฯ 
โดยชมรมวิชาชีพฯ   ส่งรายชื่อผ่านรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา                 
ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการ   เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงความต้องการ 
(ตามแบบ อวท.01/2)  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับสถานศึกษา ประกาศจัดตั้งชมรมวิชาชีพ ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) (ตามแบบ 
อวท.04) และแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ (ตามแบบ อวท.05, อวท.
05/1) ให้แต่งตั้งทุกปีการศึกษา กรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพฯ มีจ านวนน้อยกว่าจ านวนขั้นต่ าของ
คณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพฯ สามารถจัดตั้งชมรมวิชาชีพฯได้ แต่การท างานและการ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานให้ด าเนินการร่วมกับชมรมวิชาชีพฯอ่ืน 
         8. ให้นักเรียน นักศึกษา ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพต่อนายทะเบียนองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (ตามแบบ อวท. 06) และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา (ตามแบบ อวท. 10) 
         9. หมายเลขทะเบียนสมาชิก ให้ใช้เลขรหัสประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา ตามบัญชีรายชื่อใน 
ศธ 02 (อวท.26)  
         10. ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ และคณะกรรมการด าเนินงาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา โดยประกาศรับสมัคร รายงานผล 
และประกาศแต่งตั้ง (ตามแบบ อวท.07, อวท.07/1, อวท.08, อวท.09, อวท.11,อวท.11/1, อวท.12  
และ อวท.13) 
          11. การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ ให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ 7 (2) (3) และ (4)  
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          12. ให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ใช้ชื่อเต็มและชื่อย่อ
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ 5(1) 
 
ชื่อเต็มภาษาไทย   องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณ
                    อาชีวศึกษา 
ชื่อย่อ               อวท.วท.เทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL                         
         THAKSIN VOCATIONAL TECHNOLOGICAL COLLEGE 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  AFT.TSC. 
     4.5 ผลกำรด ำเนินงำน 
          นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานจริง จึงท าให้มีความรู้ในด้านการเป็นผู้น า 
กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก มีความเป็นประชาธิปไตย มีวินัยพอเพียงและรู้หน้าที่ของตนเองเป็นที่
ยอมรับจากสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก  ที่มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง 
สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 
     4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
           โครงการกิจกรรม 5 ดี 5 เก่ง ของสถานศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง 
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  
 1) นักเรียน นักศึกษา มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น า 
 2) นักเรียน นักศึกษา กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  
 3) นักเรียน นักศึกษา มีความเป็นประชาธิปไตย เคารพสิทธิของผู้อื่น  
 4) นักเรียน นักศึกษา มีวินัย พอเพียงและรู้หน้าที่ของตนเอง  
 5) นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 6) นักเรียน นักศึกษา มีการวางแบบและท างานอย่างเป็นระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 7) นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ และ 
หน่วยงานภายนอก  
 8) สถานศึกษาได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่างโครงการกิจกรรม 5 ดี 5 เก่ง ที่มุ่งเน้นให้ 
นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 
     2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
           ที่อยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 146 ถนนสุนอนันต์ ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
        โทรศัพท์ 075-370027               โทรสำร 075 - 370661 
        E-mail tsc 80140 @gmail.com  Website www.tsc.ac.th 

 

 
 
 
 

http://www.tsc.ac.th/
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ประวัติสถำนศึกษำ 
     ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2524  ผู้เริ่มการก่อตั้ง คือ จ่าเอกประทีป  ทิพย์มาศ ตั้งอยู่
เลขที่ 146 ถนนสุนอนันต์ ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิด
ท าการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชื่อ โรงเรียนทักษิณพณิชยการ มี 2 สาขา คือ 
สาขาการบัญชี  และสาขาเลขานุการ  การด าเนินการในระยะแรกๆ ต้องต่อสู้กับอุปสรรคด้านต่างๆ
นานัปการ แต่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและอดทน ท่านผู้ก่อตั้งได้ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ก าลัง
ความคิดเพ่ือสร้างสรรค์ปรับปรุงกิจการ ท าให้โรงเรียนมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึนตามล าดับ 
     ปี พ.ศ.2527 ได้รับอนุญาตจากระทรวงศึกษาธิการได้ท าการเปิดการสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี และสาขาวิชาการการตลาด โดยท า
การเปิดการสอนในภาคบ่ายและเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ ใช้อักษรย่อว่า 
ท.ษ.พ. 
     ปี พ.ศ.2541 ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรกรม
อาชีวศึกษา พ.ศ.2524 มาเป็นหลักสูตร พ.ศ.2538 และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ของกรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2527 เป็นหลักสูตร พ.ศ.2540 
     ปี พ.ศ.2543 ขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2527 ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2540 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดของกรมอาชีวศึกษา 
     ปี พ.ศ. 2546 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากเดิมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
พ.ศ. 2538 เปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
สาขาวิชางานพณิชยการ  สาขางานการขาย  สาขางานการบัญชี  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     ปี พ.ศ.2547 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากเดิมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี  สาขางานการ
ขาย สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานภาษาต่างประเทศ 
     ปี พ.ศ.2549 ขออนุญาตเพ่ิมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
     ปี พ.ศ.2552 ขออนุญาตเพ่ิมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2545 (ปรับปรุง  
พ.ศ.2546)  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  สาขางานการโรงแรม 
     ปี พ.ศ.2553 ขออนุญาตเพ่ิมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขางานการท่องเที่ยว  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
     ปี พ.ศ. 2554 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ  เป็นวิทยาลัย
เทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 
     ปี พ.ศ. 2556 ได้รับอนุญาตให้ เพ่ิม/ลดห้องเรียน และปรับความจุระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เป็น 30 ห้องเรียน ห้องละ 45 คน ความจุนักเรียนจ านวน  1,350 คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ชั้นสูง ได้รับอนุญาตให้รับนักศึกษา ได้จ านวน 12  ห้องเรียน  ห้องเรียนละ  45 คน ความจุนักศึกษา
ได้  540  คน 
     ปี พ.ศ. 2557  ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2545  
เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาการบัญชี
การขาย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรม  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
      ปี พ.ศ.2558 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  
2546  เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช  2557  ประเภทวิชา  บริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรม  และสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
     ปี พ.ศ.2560 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2546 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ  
     ปี พ.ศ.2561 ได้รับอนุญาตให้เปิดท าการสอนระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม และ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
     ปี  พ.ศ.2562 ได้รับอนุญาตให้ เปลี่ยนแปลงประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556          
เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา 
การบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และประเภท
วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
     ปัจจุบันได้เปิดท าการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 6 สาขาวิชา 
คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาภาษาต่าง ประเทศ  
สาขาวิชาการโรงแรม  และสาขาวิชาการท่องเที่ยว  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จ านวน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว และระบบทวิภาคี 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการ
โรงแรม และสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 กำรจัดกำรศึกษำ 
     สถานศึกษาเปิดท าการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษา  โดยจัดการเรียนการ
สอน แบ่งออกได้ 2  ระดับ 
          - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 ประเภท วิชาพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
         - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ประเภท วิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว     
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     เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและน าไป
ประยุกต์ใช้ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา  มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
สภำพชุมชน 
     วิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองอ าเภอปากพนังฝั่งตะวันตก ติดถนนสุนอนันต์ ซึ่งเป็นถนนสายหลัก 
จากนครศรีธรรมราช - ปากพนัง มีสภาพชุมชน เศรษฐกิจและสังคม  ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญต่าง ๆ 
หน่วยงานราชการ ย่านธุรกิจการค้า สถานประกอบการภาครัฐ และภาคเอกชน   เช่น โรงเรียน วัด 
ส านักงานการประปา  ไปรษณีย์ ตลาดสด  ร้านสะดวกซื้อ ร้านเสริมสวย ส านักงานชลประทานที่ 15  
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถานีเดินรถประจ าทาง อนามัย ฯลฯ  อาชีพของ
ชุมชนโดยรอบมีทั้งอาชีพธุรกิจขนาดใหญ่  ได้แก่ ธนาคาร ร้านขายทองรูปพรรณ โรงแรม อาชีพธุรกิจ
ขนาดย่อย ขายอาหาร ขายเสื้อผ้า ขายยา ขายวัสดุก่อสร้าง ขายเครื่องอุปโภค และบริโภค ฯลฯ   
สภำพเศรษฐกิจ 
     ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวปากพนัง นอกจากนี้ก็ยังมี
การประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น  รับราชการ เกษตรกร  ค้าขาย  ท าธุรกิจส่วนตัว และรับจ้าง
ทั่วไป ส่วนสภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้าน
การเกษตร และการค้า การประมง ท าสวนยาพารา ปาล์มน้ ามัน สวนผลไม้ การเลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง
รายวัน 
สภำพสังคม 
     สภำพสังคมของสถำนศึกษำ   
        วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษาเป็นสังคมเมืองตั้งอยู่ ในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง          
ฝั่งตะวันตก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจ านวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนนาควารี ชุมชน
คงสวัสดิ์ ชุมชนหูล่อง ชุมชนสระแก้ว 
     สภำพสังคมของนักเรียน นักศึกษำ  
         สังคมนักเรียน นักศึกษา ยุคปัจจุบันมีค่านิยมทางวัตถุ พฤติกรรมได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
เมื่อก่อน นักเรียนมีความกระตือรือร้นเรื่องการเรียนน้อยลงและสนใจเรื่องวัตถุมากขึ้น  เช่น 
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ดังนั้น ครูควรจะช่วยเหลือและดูแลอบรมให้ความรู้  ข้อคิดกับนักเรียน 
ในการแบ่งเวลา ใส่ใจการเรียน เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพต่อไปในอนาคต 
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2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 

นางสาววาสิฎฐี ดิษฐสาคร 

งานบัญชี 
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2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 
     ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี ทวิศึกษำ รวม 

ปวช.1 472 0 0 472 

ปวช.2 361 0 0 361 

ปวช.3 356 0 0 356 

รวม ปวช. 1189 0 0 1189 

 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภำคี รวม 

ปวส.1 270 36 306 

ปวส.2 150 97 247 

รวม ปวส. 420 133 553 

 

      ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 455 388 85.27 

ปวส.2 220 182 82.73 

รวม 675 570 84.44 
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      ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 421 330 78.40 

ปวส.2 231 207 89.61 

รวม 652 537 84.00 

  
 ข้อมูลบุคลำกร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรงสำขำ
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ/ 
ผู้อ านวยการ/ รองผู้อ านวยการ 

7 3 - 

ครทูี่ได้รับการบรรจุ 57 29 53 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 0 0 0 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 2 0 2 

เจ้าหน้าที่ 2 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ ) 

5 - - 

รวม ครู 59 29 55 

รวมทั้งสิ้น 73 29 55 
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ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

ประเภทวิชำ 
ระดับ ปวช.

(สำขำวิชำ) 

ระดับ ปวส.

(สำขำวิชำ) 

รวม

(สำขำวิชำ) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 

พาณิชยกรรม 4 4 8 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 2 4 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 6 6 12 

  

 ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 6 

อาคารปฏิบัติการ 1 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 1 

อาคารอ่ืน ๆ 1 

รวมทั้งสิ้น 10 
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 ข้อมูลงบประมำณ 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 

งบบุคลากร 14,811,716.30 

งบด าเนินงาน 5,207,882.61 

งบลงทุน 1,362,655.78 

งบเงินอุดหนุน 5,147,755.00 

งบรายจ่ายอื่น 32,874.00 

รวมทั้งสิ้น 26,562,886.69 

 
2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 
   ปรัชญำ 
      สร้างคน  สร้างงาน  สร้างคุณภาพทางวิชาการ  คู่คุณธรรม 
   อัตลักษณ์ 
   เรียนดี  มีคุณธรรม 
    เอกลักษณ์ 
  วิทยาลัยสะอาด     
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
    วิสัยทัศน์ 
  วิสัยทัศน์  หมายถึง  ความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
        วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา  ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย ไว้ดังนี้ " มุ่งผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวะให้มีคุณภาพ " 
  พันธกิจ 
   ภาระกิจที่สถานศึกษาจะต้องท าเพ่ือให้ความคาดหวังที่ก าหนดไว้ประสบความส าเร็จ โดยในแต่
ละพันธกิจจะก าหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการด าเนินงานตามพันธกิจ วิทยาลัย
เทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา  ก าหนดพันธกิจเพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
         พันธกิจที่ 1  พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้วิชาการและวิชาชีพ 
         พันธกิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
         พันธกิจที่ 3  บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
         พันธกิจที่ 4  พัฒนาระบบการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
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         พันธกิจที ่5  พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์และงานวิจัย 
         พันธกิจที่ 6  ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย 
         พันธกิจที่ 7  ระบบการประกันคุณภาพ 
 
  เป้ำประสงค์ 
    1. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ในวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับสูงได้ 
      2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
      3. สถานศึกษาปลูกฝังจิตส านึกในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยให้มีคุณภาพ 
      4. บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพตามวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ และปรัชญา
สถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมของคณะกรรมสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลกร   
   ยุทธศำสตร ์
   1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        2. พัฒนาให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ครบทุกด้าน 
        3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนจัดท าผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
 งานสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ตลอดจนมีการเผยแพร่ 
        4. ปลูกฝังจิตส านึกด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        5. เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการและเป็น
ที่พึงของชุมชนได้ 
        6.  พัฒนาคุณภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีศักยภาพตาม
เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์    
        1. พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้วิชาการและวิชาชีพ 
            1.1 พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ 
            1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
            1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
            1.4 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
            1.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (V-Net) 
            1.6. พัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการท างาน/ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพอิสระ 
            1.7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
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          2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
             2.1 รว่มมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา 
             2.2 จัดแผนการเรียนรู้รายวิชาโดยมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
          3. บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
              3.1 บริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเพิ่ม/ รักษาระดับปริมาณผู้เรียน 
              3.2 ใช้ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการบริหารการศึกษา 
              3.3 จัดการพัฒนาสถานศึกษาตามวิสัยทัศน์  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ ปรัชญา 
              3.4 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 
              3.5 จัดระบบดูแลนักเรียน 
              3.6 พัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของวิทยาลัย 
              3.7 ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน อาคาร สถานที่ 
              3.8 จัดระบบบริหารความเสี่ยง 
              3.9 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
              3.10 เพ่ิมประสิทธิผลผลิตผู้เรียน 
          4. พัฒนาระบบการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
              4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน ภาครัฐและเอกชน 
          5. พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย     
              5.1 ส่งเสริมครู บุคลากรด้านนวัตกรรม 
          6. ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย 
              6.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกจิตส านึกด้านชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย  ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
              6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
              6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
              6.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              6.5 จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านจิตอาสา 
          7. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
              7.1 จัดระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ 
              7.2 เพ่ิมระดับคุณภาพในการจัดการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
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2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
   รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

- - - - 

  
   รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

องค์การมาตรฐานระดับเหรียญเงิน 
สถานศึกษาขนาดกลาง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การประกวดกระทง ชนะเลิศ อ าเภอ เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

   
    รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุริยา ดวงจันทร์ 
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้ง
ที่ 11 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถมัภ์ 

นายพีระพงค์ แซ่จั่น 
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัย
และนวัฒกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถมัภ์ 

นางสาวนันทวรรณ สร้อยสน 
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 
11 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ 

นางพัชรี บุญสัตย์ 
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถมัภ์ 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

ครั้งที่ 11 

นายเสฎฐวุฒิ การส าเริง 
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 
ครั้งที่ 11 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถมัภ์ 

นางสาวนุสรา สังข์สิงห์ 
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 
ครั้งที่ 11 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถมัภ์ 

นางสาวศุภมาศ กิจเผดิมกุล 
ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมทักษะการพูด
สาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางสาวอาภร สืบศักดิ์ 
ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม การประกวด
เล่านิทานพ้ืนบ้าน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสุคนธ์ คีรีพันธ์ 
ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมทักษะรักการ
อ่าน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

นางสาวมนิสรา เฉลิมเกียรติ 
ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมทักษะสุนทร
พจน์ภาษาไทย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายวันฉัตร ทิพย์มาศ 
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางวิลาวรรณ รามทัศน์ 
ครูดีเด่น ด้านกิจกรรม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางสมฤดี บุญยพันธ์ 
ครูดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวศุภมาศ กิจเผดิมกุล 
ครูดีเด่น ด้านการสอน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายเสฎฐวุฒิ การส าเริง 
ครูดีเด่นด้านนวัตกรรม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางธันยพร อิสระลักษณ์ 
ครูดีเด่นด้านปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายวันฉัตร ทิพย์มาศ 
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นางจิราภรณ์ ปลาบู่ทอง 
ครูดี ด้านกิจกรรม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายณรงค์ศักดิ์ ปุณนุวงศ์ 
ครูดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

   

     รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวทักษณา ทิพย์มาศ 
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางปริยาภัทร แก้วประจุ 
ครูดีเด่นด้านกิจกรรม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางสาววาสิฎฐี ดิษฐสาคร 
ครูดีเด่นด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางสาวนันทวรรณ สร้อยสน 
ครูดีเด่นด้านนวัตกรรม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาววาสิฎฐี ดิษฐสาคร 
ได้ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิวานิช
น้ ามันปาล์ม จ ากัด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด 
(มหาชน) 

นางสาววาสิฎฐี ดิษฐสาคร 
ได้เข้ารับการอบรมโครงการภาวะความ
เป็นผู้น าและประชุมปฏิบัติการท าแผน
กิจกรรมคณะกรรมการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

นางสมฤดี บุญยพันธ์ 
ได้ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิวานิช
น้ ามันปาล์ม จ ากัด 
 
 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด 
(มหาชน) 

นางสมฤดี บุญยพันธ์ 
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา
และประสานความร่วมมือกับหน่วยต้น
สังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา           
(องค์การมหาชน)  

นางศุภวรรณวดี ทิพย์มาศ 
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวรัตติยา วรรณทอง 
ครูดี ด้านการสอน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายชาญวิทย์ สุขสวัสดิ์ 
ครูดี ด้านกิจกรรม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายธีรภัทร ภักดี 
ครูดี ด้านคุณธรรม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

นางชนากานต์ จันทร 
ครูดีเด่นด้านการสอน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางสมฤดี บุญยพันธุ์ 
การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง 
แนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายพีระพงค์ แซ่จั่น 
การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง 
แนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการการจ าเป็นของสถานศึกษา 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวรัตติยา วรรณทอง 
ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบี้องต้น
เกี่ยวกับไวรัส COVID – 19 
 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดอุบลราชธานี 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวลัดดา เชตุทอง 
ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบี้องต้น
เกี่ยวกับไวนัส COVID-19 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวลัดดา เชตุทอง 
ได้เข้าการอบรมโครงการภาวะความ
เป็นผู้น าและประชุมปฏิบัติการท าแผน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

นางสาวนุชรี ขี่ทอง 
ได้ผ่านการวัดประเมินผลทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ศูนย์ฝึกอบรม Experttraining 

นางสาวนุชรี ขี่ทอง 
ได้ผ่านการวัดประเมินผลทักษะด้าน 
Digital Literacy 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางจิราภรณ์ ปลาบู่ทอง 
ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง PLC เพ่ือพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้น
เรียน (รุ่นที่ 2) 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

นางจิราภรณ์ ปลาบู่ทอง 
ผ่านการทดสอบความรู้เบี้องต้น " หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัลอ่ืน 
ๆ 

จังหวัด 
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุ
กูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

นายอารูฟัน ดีแม 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 ( การ
สร้างความเข้มแข็งให้กับมนุษยชาติ โดย
นวัตกรรมสังคม ) 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 

นายอารูฟัน ดีแม 
ผ่านการประเมิน เรื่อง สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
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นายอารูฟัน ดีแม 
ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หลักสูตรวิทยาการค านวณ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

นายอารูฟัน ดีแม 
ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง " PLC เพ่ือพัฒนาความฉลาดรู้ใน
ชั้นเรียน (รุ่นที่ 2) 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

นายอารูฟัน ดีแม 
ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ "การวัด
และการประเมินผล " ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา ( รังสิยานุ
กูล ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

นายอารูฟ้น ดีแม 
ได้ผ่านการวัดประเมินผล ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ศูนย์ฝึกอบรม Experttraining 

นางสาวสุนิสา กาญจนด ารงค์ 
ได้ผ่านการวัดประเมินผลทักษะด้าน 
Digital Literacy 
 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวอาภร สืบศักดิ์ 
ได้ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิวานิช
น้ ามันปาล์ม จ ากัด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด 
(มหาชน) 

นายเจษฎา นุ่นช่วย 
ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 การทดสอบ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-
19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวนุชรี ขี่ทอง 
ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้ กิจกรรม

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
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ส่งเสริมการอ่าน ผ่านออนไลน์(E-Book 
) เรื่อง พ่อขุนรามค าแหง มหาราชองค์
แรกของกษัตริย์ไทย 

สวรรคโลก 

นางสาวนุชรี ขี่ทอง 
ได้ผ่านการทดสอบวัดความรอบรู้ สาระ
ประวัติศาสตร์ " ประวัติศาสตร์ไทยสมัย
อยุธยา " 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

นายพีระพงศ์ แซ่จั่น 
ผ่านการทดสอบในการเรียนรู้วิชาการ
บัญชีเบื้องต้นด้วยระบบออนไลน์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

นายพีระพงศ์ แซ่จั่น 
ได้ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ 
หลักสูตรระยะสั้น รายวิชา " การบัญชี
ธุรกิจบริการ " 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพีระพงศ์ แซ่จั่น 
ผ่านการทดสอบเรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการบัญชี 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพีระพงศ์ แซ่จั่น 
ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ หัวข้อ 
" การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี " 
 
 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพีระพงศ์ แซ่จั่น 
ได้ผ่านการฝึกอบรมและท าแบบทดสอบ
ออนไลน์ เรื่อง บัญชีเบื้องต้น โครงการ 
เรียนบัญชีออนไลน์ หยุดเชื้อเพ่ือชาติ 
ต้านโควิค - 19 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด เพจ ครูบอน สอนบัญชี 

นายพีระพงศ์ แซ่จั่น รางวัลอื่น จังหวัด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดชา้ง
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ผ่านการทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น ( Computer Basics ) 

ๆ ใหญ่ ) 

นายพีระพงศ์ แซ่จั่น 
ผ่านการทดสอบในการเรียนรู้วิชาการ
บัญชีเบื้องต้นด้วยระบบออนไลน์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

นางธันยพร อิสระลักษณ์ 
ผ่านการทบทวนความรู้ตามหลักสูตร
ลูกเสือช่อสะอาด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ สโมสรลูกเสือส านักงาน ป.ป.ช 

นางธันยพร อิสระลักษณ์ 
ได้ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและ
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน 

นางธันยพร อิสระลักษณ์ 
ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หลักสูตร เทคโนโลยี
ส าหรับผู้บริหาร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

นางธันยพร อิสระลักษณ์ 
ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ " การ
วัดและประเมินผล " ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุ
กูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

นางสาวตรีนภา ดาวัลย ์
ได้ผ่านการทดสอบ "หลักสูตรออนไลน์ 
การใช้งานโปรเเกรม Microsoft Excel 
ขั้นพ้ืนฐาน"จ านวน 6 ชั่วโมง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

นางสาวตรีนภา ดาวัลย ์
ได้ร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทาง

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
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วิชาชีพเเบบออนไลน์เเละผ่านการ
ทดสอบวัดความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง 

นางสาวตรีนภา ดาวัลย ์
ได้ผ่านการท าเเบบทดสอบออนไลน์ 
เรื่อง งานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมประเพณีเเละภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด โรงเรียนเทศบาล3 

นางสาวตรีนภา ดาวัลย ์
ได้ผ่านการประเมินเเบบทดสอบความรู้ 
มาตรฐานวิชาชีพครู 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด โรงเรียนวัดหนองจิก 

นางสาวตรีนภา ดาวัลย ์
ได้เข้าร่วมเเละผ่านการท าเเบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษออนไลน์เรื่องการทักทาย 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร 

นางสาวอังคณา ณ สงขลา 
ได้ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องการใช้
งาน Google slides 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สถาบันการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวอังคณา ณ สงขลา 
เป็นผู้ผ่านการอบรมครูด้วยระบบ
ออนไลน์หลักสูตร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี 

นางสาวอังคณา ณ สงขลา 
ได้เข้ารับการอบรมโครงการภาวะความ
เป็นผู้น าเเละประชุมปฏบิัติการท าเเผน
กิจกรรม อวท. 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

นางสาวอังคณา ณ สงขลา 
ได้ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิวานิช
น้ ามันปาล์ม จ ากัด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด 

นางสาววาสิฏฐี ดิษฐสาคร 
ได้ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิวานิช

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด 
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น้ ามันปาล์ม จ ากัด 
 

นางสาววิลาวรรณ รามทัศน์ 
ได้ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิวานิช
น้ ามันปาล์ม จ ากัด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด 

นางสาววาสิฏฐี ดิษฐสาคร 
ครูดีเด่นด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครรีธรรมราช 

นางสาววาสิฎฐี ดิษฐสาคร 
ได้เข้ารับการอบรมโครงการภาวะความ
เป็นผู้น าเเละประชุมปฎิบัติการท าเเผน
กิจกรรมคณะกรรมการ อวท. 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

นางวิลาวรรณ รามทัศน์ 
ได้เข้ารับการอบรมโครงการภาวะความ
เป็นผู้น าเเละประชุมปฏิบัติการท าเเผน
กิจกรรมคณะกรรมการ องค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย. 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

นางสาวรัตติยา วรรณทอง 
ได้เข้ารับการอบรมโครงการภาวะความ
เป็นผู้น าและประชุมปฏิบัติการท าแผน
กิจกรรมคณะกรรมการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

นางสาวรัตติยา วรรณทอง 
ได้ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิวานิช
น้ ามันปาล์ม จ ากัด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด 

นางจิราภรณ์ ปลาบู่ทอง 
ได้ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิวานิช
น้ ามันปาล์ม จ ากัด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด 

นางจิราภรณ์ ปลาบู่ทอง รางวัลอื่น จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
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ได้เข้ารับการอบรมโครงการภาวะความ
เป็นผู้น าและประชุมปฏิบัติการท าแผน
กิจกรรมคณะกรรมการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ๆ 

นายพีระพงศ์ เเซ่จั่น 
ได้เข้ารับการอบรมโครงการภาวะความ
เป็นผู้น าและประชุมปฏิบัติการท าแผน
กิจกรรมคณะกรรมการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

นายสุริยา ดวงจันทร์ 
ได้เข้ารับการอบรมโครงการภาวะความ
เป็นผู้น าและประชุมปฏิบัติการท าแผน
กิจกรรมคณะกรรมการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

นางปริยาภัทร เเก้วประจุ 
ได้เข้ารับการอบรมโครงการภาวะความ
เป็นผู้น าและประชุมปฏิบัติการท าแผน
กิจกรรมคณะกรรมการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

นายพีระพงศ์ เเซ่จั่น 
ได้ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิวานิช
น้ ามันปาล์ม จ ากัด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด 

นางสมฤดี บุญยพันธ์ 
ได้ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิวานิช
น้ ามันปาล์ม จ ากัด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด 

นางสาวนันทวรรณ สร้อยสน 
ได้ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิวานิช
น้ ามันปาล์ม จ ากัด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด 
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นางธันยพร อิสระลักษณ์ 
ได้ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิวานิช
น้ ามันปาล์ม จ ากัด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด 

นางชนากานต์  จันทร 
ได้ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิวานิช
น้ ามันปาล์ม จ ากัด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด 

นายสุริยา ดวงจันทร์ 
ได้ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิวานิช
น้ ามันปาล์ม จ ากัด 
 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด 

นางสาวเนตรทราย เดชพรหม 
ได้ผ่านการทดสอบออนไลน์ เรื่องครูมือ
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ 
วิทยาเขตล าปาง 

นางสาวเนตรทราย เดชพรหม 
ได้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการครูเเละบุคลาการ
ทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด โรงเรียนบ่อกรุ 

นางสาวเนตรทราย เดชพรหม 
ได้ผ่านการทดสอบเรื่องความรู้เบื้องต้น
การใช้โปรเเกรม ZOOM MEETING 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด โรงเรียนอนุบาลลานสัก 

นางสาวเนตรทราย เดชพรหม 
ผ่านการทดสอบความรู้ภาษษอังกฤษ
ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

นางสาวเนตรทราย เดชพรหม 
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เเละ
ผ่านการทดสอบด้านจิตวิทยาการศึกษา
เเละการเเนะเเนว 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด โรงเรียนบ้านโคกล่าม 

นางสาวเนตรทราย เดชพรหม รางวัลอื่น จังหวัด โรงเรียนบ้านเขาดิน 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

ผ่านการทดสอบวัดความรู้ เรื่อง 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

ๆ 

นางสาวเนตรทราย เดชพรหม 
ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ หลักสูตร 
ภาษาอังกฤษส าหรับระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

นางสาวเนตรทราย เดชพรหม 
ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิธี
สอนภาษาอังกฤษเเบบโฟนิกส์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

นางสาวเนตรทราย เดชพรหม 
ผ่านการทดสอบออนไลน์ หลักสูตร 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

นางสาวกิตติยา ร้อยศรี 
ได้เข้าร่วมเเละผ่านการท าเเบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่องการทักทาย 

รางวัลอืน่ 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร 

นางสาวกิตติยา ร้อยศรี 
ได้ผ่านการทดสอบ เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นการใช้โปรเเกรม ZOOM 
MEETING 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด โรงเรียนอนุบาลลานสัก 

นางสาวกิตติยา ร้อยศรี 
ผ่านการทดสอบออนไลน์ หลักสูตร 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากฤษ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

นางสาวศุภมาศ กิจเผดิมกุล 
ผ่านการทดสอบออนไลน์ หลักสูตร 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากฤษ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

นางสาวศุภมาศ กิจเผดิมกุล รางวัลอื่น จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร 
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ได้เขา้ร่วมเเละผ่านการท าเเบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่องการทักทาย 

ๆ 

นางสาวศุภมาศ กิจเผดิมกุล 
ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
กศน.เพ่ือประชาชนจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวณัฐกา ระก าเหมก 
ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับ จิตวิทยาเเนะเเนวเเละการให้
ค าปรึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 

นางสาวณัฐกา ระก าเหมก 
ได้เข้าร่วมเเละผ่านการท าเเบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่องการทักทาย 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร 

นางสาวณัฐกา ระก าเหมก 
ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หลักสูตร ปัญญาประดิษฐ์ 
AI 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

นางสาวณัฐกา ระก าเหมก 
ได้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการครูเเละบุคลากรทาง
การศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ เรื่อง 
การใช้งาน Google Apps for 
Education 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

นางสาวณัฐกา ระก าเหมก 
 ่ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตร วิธี
สอนภาษาอังกฤษเเบบโฟนิกส์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

นางสาวภาวิณี พูลเกิด 
ได้เข้ารับการอบรมโครงการภาวะความ

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
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เป็นผู้น าและประชุมปฏิบัติการท าแผน
กิจกรรมคณะกรรมการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

นางสาวภาวิณี พูลเกิด 
ได้ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิวานิช
น้ ามันปาล์ม จ ากัด 
 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด 

นางสาวภาวิณี พูลเกิด 
ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับ ไวรัส COVID-19 ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดชลบุร ี

นายธีรภัทร ภักดี 
ได้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการครูเเละบุคลากรทาง
การศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ เรื่อง 
การสร้างเเบบทดสอบด้วย Google 
Forms 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

นายธีรภัทร ภักดี 
ได้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการครูเเละบุคลากรทาง
การศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ เรื่อง 
การใช้งาน Google Classroom 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

นายธีรภัทร ภักดี 
ได้ร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) แบบออนไลน์ เเละผ่าน
การทดสอบวัดความรู้เพื่อการพัฒนา
ตนเอง เรื่อง การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการ
จัดท าสื่อการสอนอย่างมีคุณภาพ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
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นางสาวภาวิณี พูลเกิด 
ได้ผ่านการวัดประเมินผลทักษะด้าน 
Digital Literacy 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวภาวิณี พูลเกิด 
ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับไวรัส COVIC-19 ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวอาภร สืบศักดิ์ 
ได้เข้ารับการอบรมโครงการภาวะความ
เป็นผู้น าเเละประชุมปฏบิัติการท าเเผน
กิจกรรมคณะกรรมการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย 
(อวท.) 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

นางสาวจริยา สุทธิดาจันทร์ 
ได้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการครูเเละบุคลากรทาง
การศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ เรื่องการ
ใช้งาน Google Classroom 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

นางสาวมัลลิกา ยังอุปการ 
ได้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการครูเเละบุคลากรทาง
การศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ เรื่องการ
ใช้งาน Google Classroom 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

นางสาวมัลลิกา ยังอุปการ 
ได้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการครูเเละบุคลากรทาง
การศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ เรื่อง 
การใช้งาน Google Apps for 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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Education 

 

 

 

 

 

   รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวกัญธิมา ศิรินพงศ์ 
การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางสาวฐิติกมล แจ่มจ ารัส 
การประกวดรักการอ่าน ( ภาษาไทย ) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางสาวลักขณา ไชยศรี 
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายอาฟีพ หะยีโวะ 
ได้เข้าร่วมการประกวดเล่านิทาน
พ้ืนบ้าน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอาฟิพ หะยีโวะ 
การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   
    รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายวธัญญู เพชรอาวุธ 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชา

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
ระดับชั้น ปวช. 

นายภูอันรัก ณ นคร 
เกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาทักษะ
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
ระดับชั้น ปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นายบุญฤทธิ์ ยังช่วย 
เกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาทักษะ
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
ระดับชั้น ปวช. 
 
 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นายอัฎฐพล คงแดง 
เกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาทักษะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาววลัยรัตน์ เชยโพคา 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาทักษะโปรแกรม
กราฟิก ระดับชั้น ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นายอนุชัย ทองนรินทร์ 
เกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาทักษะโปรแกรม
กราฟิก ระดับชั้น ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นายชนายุทธ ดวงเล็ก 
เกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาทักษะ
โปรแกรมกราฟิก ระดับชั้น ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นายรัญหาล ใบตะเห 
เกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาทักษะ
โปรแกรมกราฟิก ระดับชั้น ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวชนากานต์ โกละกะ ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

เกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาทักษะการสร้าง
เว็บไวต์ ระดับชั้น ปวช. 

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุภาวดี คุ่ยยกสุย 
เกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาทักษะการสร้าง
เว็บไซต์ ระดับชั้น ปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นายนทีธร แสงทองค า 
เกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชาทักษะการสร้าง
เว็บไซต์ ระดับชั้น ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวอรอุมา ซื่อตรง 
เกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาทักษะ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
ระดับชั้น ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวภัทราวดี แก้วประจ า 
เกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชาทักษะ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 
ระดับชั้น ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวธรรญชนก คงเจริญ 
เกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาทักษะ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 
ระดับชั้น ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรรัตน์ 
เกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาทักษะการ
ประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ 
ระดับชั้น ปวส. 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นายกนกพล โชติการ 
เกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาทักษะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นายปวริศ เรืองฉิม ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

เกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาทักษะการ
ประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ 
ระดับชั้น ปวส. 

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นายชนะนันท์ แก้วรอด 
เกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาทักษะการ
ประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ 
ระดับชั้น ปวส. 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นายพีระพันธุ์ สุวรรณสังข์ 
เกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาทักษะเทคนิค
การสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ปวส. 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นายมรุเดช บุญประดิษฐ์ 
เกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาทักษะ
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นายอภิวัฒน์ คล้ายปาน 
เกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาทักษะ
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ปวส. 
 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวนลินวรรณ รอดอินทร์ 
เกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาววนิสา ละอองแก้ว 
เกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวณัฎฐากรณ์ ขวัญมิ่ง 
เกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาการประกวด

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

มารยาทไทย ระดับชั้น ปวช. 

นางสาวลักษิกา พิทักษ์ 
เกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุชาดา เผื่อนกรุง 
เกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ปวส. 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวศิริวรรณ แซ่เดี่ยว 
เกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชาทักษะเทคนิคการ
น าเสนอการขาย ระดับชั้น ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวปริมประภา บุญเกิด 
เกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชาทักษะเทคนิคการ
น าเสนอการขาย ระดับชั้น ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวธันย์ชนก เพ็ชรร่วง 
เกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชาทักษะเทคนิคการ
น าเสนอการขาย ระดับชั้น ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวอัสริยา มะหมีน 
เกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาทักษะ
เทคนิคการน าเสนอการขาย ระดับชั้น ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวมารีนา ขาวสะอาด 
เกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาทักษะ
เทคนิคการน าเสนอการขาย ระดับชั้น ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวปารินา รัญจวน 
เกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาทักษะ
เทคนิคการน าเสนอการขาย ระดับชั้น ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวอินทิรา หลุมเจริญ 
เกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาทักษะการ

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

เขียนแผนธุรกิจ ระดับชั้น ปวส. 

นายยศกร นุ้ยพ้ัว 
เกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาทักษะการ
เขียนแผนธูรกิจ ระดับชั้น ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวกันยารัตน์ ขุนจร 
เกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ ระดับชั้น ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุกัญญา บุญณาวงค์ 
เกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ ระดับชั้น ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาววณิตา แก้วหนู 
เกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาทักษะการ
เขยีนแผนธุรกิจ ระดับชั้น ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวนวลอนงค์ รัตนสิทธิ์ 
เกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาทักษะการเขียน
แผนธุรกิจ ระดับชั้น ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวกุลนัฐ วรรณแสงทอง 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดร้องเพลง
สากล ( หญิง ) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายอภิสิทธิ์ หนูครุน 
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ( ชาย ) 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายนนทวัฒน์ เครือหมาน 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชา ทักษะวิชาชีพ 
Reading & Conclusion Contest 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นางสาวเชฐสุดา หวานสนิท 
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดร้อง

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 



41 
 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

เพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) 

นางสาวขวัญฤทัย แย้มอ่ิม 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดร้องเพลง
ไทยสากล (สตริง - หญิง ) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นางสาวลักขณา ไชยศรี 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชา การประกวดการ
พูดภาษาไทยในที่ประชุมชน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายประจวบ บุญทัน 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดร้องเพลง
ไทยสากล ( สติง-ชาย ) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นางสาวตวิษา วาสนา 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดรักการ
อ่านภาษาไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นางสาวเบญญมาศ ปลอดอินทร์ 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การประกวดรัก
การอ่านภาษาไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายพชร ลิ้มโอภาส 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดร้องเพลง
สากล ( ชาย ) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นางสาวจันทร์สุดา คุ้มไพรันต์ 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การประกวดพูด
สาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นางสาวกมลพรรณ ศรีพุฒิ 
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดพูดที่
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาหรือประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน       
9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์   
       การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ 
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
          1.1 ด้านความรู้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
        1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
             ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีสุขภาวะที่ดี 
        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
             ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ
นิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
      สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
           2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
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              สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
              สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียน
และวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ ์
           2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
                สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
           2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
              สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย
ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
     สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
           3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
             สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
           3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
              สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ      
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที ่4 
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ 

 
   
      สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
     4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
   1. ด้านความรู้ 
 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 คุณภาพอยู่ในระดับ    
ยอดเยี่ยม 
   2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้    
               การพัฒนาคุณลักษณะของส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและ    
การประยุกต์ใช้ คิดเป็นร้อยละ 32 คุณภาพอยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
   3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
               การพัฒนาคุณลักษณะของส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 95.79 คุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
     4.1.2 จุดเด่น.  
 1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้ ด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้  มีทักษะอันพึงประสงค์ตามที่สถาน
ประกอบการต้องการ 
 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET )การเรียน ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี คิดเปน็ร้อยละ 80.35 อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  
 3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   4.1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระตาม
แนวทางการด าเนินการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
     4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
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 1. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ปรกอบ หรือ
การประกอบอาชีพอิสระ และรับการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบ
อาชีวศึกษา 
4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
     4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ 
            1.ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
     การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 64 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดี 
            2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา              
      การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ  
88.24 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
            3. ด้านการบริหารจัดการ  
       การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  ด้านการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 93.85 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
            4. ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
      การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100  
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
     4.2.2 จุดเด่น 
             1. ครูจัดท าแผนการสอนและใช้แผนการจัดการเรียนอย่างมีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
             2. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถเเละคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
             3. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและส่งเสริมการท า
วิจัย 
             4. ครูจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย และวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
              5. ครูผู้สอนจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณการจัดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
              6. สถานศึกษามีการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทั้งอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน    
     4.2.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
         1.  จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมสรรถนะในการเรียนการสอนและการใช้สื่อการสอนโดยน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ ให้มีความหลากหลายและทันสมัยมากขึ้น 
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              2. จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือการก าหนดรายวิชาชีพเพ่ิมเติม  
              3. จัดอบรมการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ิมเติมศักยภาพของครูผู้สอนให้มากขึ้น 
     4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
         1. เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้แก่ผู้เรียนให้มากขึ้น 
4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
     4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ 
             1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
     การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 95.56 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
               การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 80 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  4.3.2 จุดเด่น 
        1. มีระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รับส่งข้อมูล ทั้งภายในเเละภายนอก  
              2. สถานศึกษามีความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐาน เช่น อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ ระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เหล่งเรียนรู้ 
             3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
  4.3.2 จุดที่ควรพัฒนำ 
     1.สถานศึกษาควรสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้มากข้ึน 
     2.สถานศึกษาควรมีการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยเผยแพร่ต่อ 
สาธาณชนให้มากขึน้ 
       4.3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
          1. ส่งเสริมให้มีโครงการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการเรียนการสอนจากหน่วยงานและ
บุคคลภายนอกเพ่ิมมากข้ึน 
              2. ควรส่งเสริมให้มีการประกวดด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตาม
บริบทของสถานศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น 
              3. ควรมีการส่งเสริมเรื่องจิตอาสา การให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนมากขึ้น 
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ตำรำงที่ 4.1  สรุปคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 

คะแนนที่ได ้

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 91.06 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100.00 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 32.00 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 95.79 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำ 88.78 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 64.00 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 88.24 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริการจัดการ 93.85 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 91.67 
มำตรฐำนที่ 3  กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 95.00 
ประเด็นที ่3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างแห่งการเรียนรู้ 95.56 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80.00 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 90.20 
สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ 
√  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)    
    ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00-59.99)      ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

√
√
√ 
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ส่วนที่ 5 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ตำมมำตรฐำนกำรอำชวีศึกษำ พ.ศ. 2561 

 
  
      ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
5.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
 
ตำรำงท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ

คะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 112 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) 
/ 115 

100 

สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ 
√  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)    
    ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00-59.99)      ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 

 
 
 
 
 

√
√
√ 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ

คะแนน) 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ

คะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3 0 0 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 8 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) 
/ 25 

32 

 สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ 
√  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)    
    ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00-59.99)      ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

√
√
√ 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ

คะแนน) 

 
 

 
ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ

คะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 5 10 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 3 6 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 91 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 95 

95.79 

สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ 
√  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)    
    ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00-59.99)      ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
 

 
 
 
 
 
 

√
√
√ 
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5.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 
ตำรำงท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ

คะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 16 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) 
/ 25 

64.00 

สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ 
√  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)    
    ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00-59.99)      ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

√
√
√ 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ

คะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

3 5 15 

    

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 4 8 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 75 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) 
/ 85 

88.24 

สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ 
√  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)    
    ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00-59.99)      ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
 
 

 
 
 
 
 
 

√
√
√ 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ

คะแนน) 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ

คะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 3 6 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 61 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) 
/ 65 

93.85 

สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ 
√  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)    
    ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00-59.99)      ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
 

 
 

 

√
√
√ 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ

คะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) 
/ 30 

100 

สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ 
√  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)    
    ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00-59.99)      ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√
√
√ 
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5.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  
ตำรำงท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 

คะแนนที่ได ้
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ

คะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

2 4 8 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 43 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) 
/ 45 

95.56 

สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ 
√  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)    
    ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00-59.99)      ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√
√
√ 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 

คะแนนที่ได ้
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ

คะแนน) 

 
 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 

คะแนนที่ได ้
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ

คะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 12 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) 
/ 15 

80.00 

สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ 
√  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)    
    ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00-59.99)      ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

√
√
√ 
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5.4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม 

 

ตำรำงท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 91.06 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 32 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 95.79 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 88.78 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 64 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 88.24 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 93.85 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 91.67 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95.56 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 90.20 

สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ 
√  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)    
    ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00-59.99)      ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
 

 
 
 
 
 

√
√
√ 
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ส่วนที่ 6 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำที่

ก ำหนดเพิ่มเตมิ 

 
   
     สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีก าหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

- 
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
 
     ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียด
ดังนี้ 
 

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร 
กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 1. โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 2. โครงการ
เยี่ยมบ้าน หอพัก และบ้านเช่า 3. โครงการลด
ปัญหานักเรียนออกกลางคัน 4. โครงการตรวจ
สารเสพติด 5. โครงการประชุมผู้ปกครอง ปวช.3 
6. โครงการอบรมท างานภาคฤดูร้อน 7. โครงการ
ปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. 1. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 2. โครงการ
ปลูกจิตส านึกอาชีวะ 3. โครงการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพระดับสถานศึกษา 4. โครงการ
สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ( SMES )  

2. 5. โครงการสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ 
3.  6. โครงการวันคริสต์มาส 7. โครงการส่งท้ายปี

เก่าต้อนรับปีใหม่ 8. โครงการลูกเสือเดินทางไกล 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1. 1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเทิดทูนสถาบัน
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัด
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กิจกรรม) 

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. โครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม 3. โครงการสวดมนต์หมู่
สรภัญญะ 4. โครงการไหว้ครู 5. โครงการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา  

2. 6. โครงการวันเข้าพรรษา 
3.  7. โครงการวันลอยกระทง 8. โครงการส่งเสริม

จรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี 9. โครงการ
เทดิพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 10 โครงการวันงดสูบ
บุหรี่โลก 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการนิเทศการสอน 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. 1. งานนิเทศการสอน 2. แผนการสอน 3. วิจัยใน
ชั้นเรียน 4. โครงการทัศนศึกษาดูงาน  

2. 5. งานบันทึกข้อมูลของครูที่ปรึกษา 6. งานการ
บันทึกการขาด ลา มาสาย ข้อมูลการเก็บคะแนน 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. 1. โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชตามพระราชด าริ 
2. 2. โครงการอินเทอร์เน็ตนอกเรียน 3. ระบบ

เทคโนโลยีสารเทศส าหรับบริหารการจัดการด้าน
ต่าง ๆ 4. โครงงานห้องเรียนสะอาดด้วยมือเรา  

3. 5. โครงการ Big Cleaning Day   6. โครงการ
พัฒนาระบบกล้องวงจรปิด 7. โครงงานห้องน้ าไร้
กลิ่นด้วยสมุนไพรธรรมชาติ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 2. 
ค าสั่งแต่งตั้งละฝ่ายในการบริหารงาน 3. บันทึก
การประชุม 4. แผนพัฒนาสถานศึกษา  

2. 5. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
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มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. 1. โครงการจิตอาสา 2. โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพสู่ชุมชน 3. โครงการเชิญวิทยากรแต่
ละสาขา 4. โครงการอบรมมัคคุเทศก์ 

2.  5. การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน องค์การ ร่วมกับสถานศึกษา 

3.  6. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 7. แผนงานใน
การเรยีนจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 8. การ
มอบทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ 9. โครงงานจิตอาสา 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. 1. โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัยของครู 2 โครงการประกวด
โครงงานวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 


