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 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแหง จัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เ ป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่ กำหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี   
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2563  ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา จำนวน 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยพื้นฐาน ในการดำเนินงานประกันคุณภาพได้มอบหมายให้ผู ้ที่
เกี่ยวข้องตามคุณลักษณะตรงตามประเด็นการประเมินได้มีส่วนในการรับผิดชอบ โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในการร่วมพัฒนาการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
 ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนนักศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน ที่ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเป็น
ประโยชน์กับสถานศึกษาในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 
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รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้
มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ประกอบด้วย 1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปี
การศึกษาที่จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 2) การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3) การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด และ 4) การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)   

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 2) แผนภูมิบริหาร
สถานศึกษา 3) ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 4) ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษาและ 5) วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 ส่วนที่  3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น การ
ประเมิน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 
การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

ส่วนที่ 4 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย   
1) ผลสัมฤทธิ์ 2) จุดเด่น 3) จุดที่ควรพัฒนา และ 4) ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา 

ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ส่วนที่ 6 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา 

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกสำคัญในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ผลการจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา การจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชน 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  
           1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
              1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
                 1.1.1 ผลผลิต (Output) 
                         สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คะแนนที่
ได้ 96.29 มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้ 
              มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  คะแนนที่ได้    96.36 
        ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้                                                    คะแนนที่ได้ 100.00 
        ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้                              คะแนนที่ได้  84.00 
        ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  คะแนนที่ได้  95.79 
              มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา                                              คะแนนที่ได้  98.05 
        ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา                                    คะแนนที่ได้ 100.00 
        ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา                 คะแนนที่ได้   97.65 
        ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ                                       คะแนนที่ได้   96.92 
        ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ                            คะแนนที่ได้ 100.00 
              มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                                     คะแนนที่ได้   90.00 
        ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้       คะแนนที่ได้ 100.00 
        ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย     คะแนนที่ได้  60.00 
                 1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
              มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ มีความรู้ มีทักษะที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่
เรียน หรือทำงานเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
              มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ มีครูที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน ได้พัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนการสอนข้ามสายงาน หลักสูตรระยะสั้นและนำมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูได้จัดทำสื่อ นวัตกรรม มีแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน  
มีการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ และครูได้มีการพัฒนา
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ตนเองและพัฒนาวิชาชีพเพื่อนำมาบริหารจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษาได้สนับสนุน
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ      
ยอดเยี่ยม 
              มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้ทำความร่วมมือกับบุคลากร ชุมชน สถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                 1.1.3 ผลสะท้อน (Impact) 
                         สถานศึกษา 
                            1.1.3.1 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพของ
การบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  
                                      - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุรินทร์ เป็นสถานที่จัดการแข่งขันภาษาจีนใน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
                                      - เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการพัฒนา รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการบรรจุ
ใหม่ 
                                      - เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟของจังหวัด 
                                      - ได้รับความไว้ใจในการจัดเครื่องเสวย 
                                      - สถานศึกษาฝ่ายแผนและความร่วมมือ งานศูนย์บ่มเพาะและงานวิจัยได้
ศึกษาดูงานร่วมกับสถานประกอบการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรม 
                            1.1.3.2 คุรุสภา ได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” (นางรุ่งทิวา สลากัน) ใน
ฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่เป็นประจักษ์ชัด และได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 
2563 
                            1.1.3.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรี
อาชีวะ” สาขาวิชาการตลาด (นางรุ่งทิวา สลากัน) และ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (นางสาวพิมพ์มณี  
ภักดีธำรงเกียรต์)                                         
                            1.1.3.4 Thai Nguyen College Economics and Finance ประเทศเวียดนาม ให้
การยอมรับสถานศึกษา โดยความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนครูและผู้เรียน 
                            1.1.3.5 Chongqing Technology and Business Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ให้การยอมรับสถานศึกษา โดยความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในต่างประเทศระยะเวลา 3 เดือน เป็น
จำนวน 4 รุ่น ภายใต้ OVEC Oversea Training Coordination Office (CQTBI)     
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                            1.1.3.6 Korea International Cooperation Agency KOICA Office ให้การยอมรับ
สถานศึกษาโดยความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี สนับสนุนด้านครูอาสาสมัครเกาหลี 
อย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน   
                            1.1.3.7 สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติฮั ่นปั้น (Hanban) 
กระทรวงศึกษาธิการจีน ให้การยอมรับสถานศึกษา โดยความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
ตั้งแต่ปี 2553 - ปัจจุบัน 
                            1.1.3.8 โรงเรียนสอนภาษาเอเชีย ให้การยอมรับสถานศึกษา โดยความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2558 - ปัจจุบัน 
                            1.1.3.9 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน ให้การยอมรับสถานศึกษา โดยความร่วมมือใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2559 - ปัจจุบัน 
                            1.1.3.10 สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรภาคะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ และสถานศึกษาอื ่น ๆ ในสังกัด
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การยอมรับสถานศึกษาและได้ใช้โปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารสถานศึกษา I-Teacher ในการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
                            1.1.3.11 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ได้เป็น
ตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชาติ จำนวน 7 ทักษะ ได้แก่ 
                                      - ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว (ระดับ ปวส.) ประเภทเดี่ยว ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง     
                                      - ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ (ระดับ ปวส.) ประเภททีม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
ระดับเหรียญเงิน           
                                      - ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ระดับปวช./ปวส.) ประเภททีม ได้รับ
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน  
                                      - ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง      
                                      - ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน   
                                      - ทักษะการพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3  
                                      - ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือรายการภายนอก ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง  
                                      - ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน  
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                            1.1.3.12 สถาบันคุรุพัฒนา รับรองหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นหน่วยพัฒนาครู
อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 - 2563 จำนวน 3 หลักสูตร คือ  
                                      - หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ บูรณาการสะเต็มศึกษา การปลูกฝังแนวคิดใน
การออกแบบนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ สำหรับครูผู้สอนวิชาชีพ”  
                                      - หลักสูตร “การสร้างชุดการสอนโดยเน้นกระบวนการวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 
4MAT เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนวิชาทฤษฎี”  
                                      - หลักสูตร “การประยุกต์ใช้โค้ช 3Es ในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น สำหรับครูผู้สอนอาชีวศึกษา 
                            1.1.3.13 เป็นที ่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร  สถานประกอบการ 
ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์  ในการจัดกิจกรรม/โครงการที่สำคัญของหน่วยงานราชการจัดขึ้น โดยได้รับมอบหมาย
จากจังหวัดสุรินทร์ให้สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายต้อนรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตกแต่งสถานที่ให้งดงาม
เหมาะสมสำหรับแขกผู้มีเกียรติระดับสูงที่มาเยือนจังหวัดสุรินทร์ อาทิ การจัดเตรียมพระกระยาหารถวาย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ที่เสด็จฯไปทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และคณะ
ผู้ติดตามเสด็จฯ ปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสม และสมพระเกียรติ เป็นต้น  
                            1.1.3.14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ในการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อย่างต่อเนื่อง  
                            1.1.3.15 เป็นแหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงานด้านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ให้กับสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                            1.1.3.16 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับชาติ งานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าดอกไม้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการ
เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 
                            1.1.3.17 Intercultural Programs Thailand มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์
ไทย - นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นักเรียน AFS จากประเทศเบลเยี่ยม เฟลนเดอร์ ตั้งแต่เข้าศึกษาใน
สถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 –ปัจจุบัน 
                            1.1.3.18 สำนักงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้าน
การศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาชาวกัมพูชา ศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาการโรงแรมและการบริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน 
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                         ชุมชน 
                            1.1.3.19 โรงพยาบาลสุรินทร์ หนังสือขอบคุณผู้บริจาคกู้ภัย COVID - 19 (บริจาค
Face Shield และหน้ากากอนามัย) 
                            1.1.3.20 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ 
หนังสือขอบคุณผู้บริจาคโลหิต และเงินสบทบทุน 
                            1.1.3.21 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หนังสือขอบคุณการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  
                            1.1.3.22 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ หนังสือขอบคุณการอำนวยความ
สะดวกในการจัดงานประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรีและธรรมศึกษาชั้นตรีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
                            1.1.3.23 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หนังสือขอบคุณในการจัดงานต้อนรับและ
เลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2562 
                         นักเรียน                          
                            1.1.3.24 นายอภิสิทธิ์ อุตส่าห์ดี  
                                      - ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ MYSS IDOI จากคะแนนโหวตผ่าน Application 
Line MYS  ระด ับประเทศ ในการประกวดเยาวชนต ้นแบบเก ่งและด ี  TO BE NUMBER ONE IDOL 
ระดับประเทศ รุ่นที่ 10 ประจำปี2563  ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้า JJ MALL จตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 
                                      - ได้รางวัลชนะเลิศ MLT Happy Boy & Girl จากเมืองไทยประกันชีวิต ใน
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ รุ่นที่ 10 ประจำปี2563  
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้า JJ MALL จตุจักร กรุงเทพมหานคร 
                                      - ได้รางวัลชนะเลิศ Smart Boy & Girl  จาก MTI ในการประกวดเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563  ในวันที่ 9 กันยายน 
2563          
                                      - ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายชาย ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง
และดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ รุ่นที่ 10 ประจำปี2563  ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ 
ชั้น 6 ศูนย์การค้า JJ MALL จตุจักร กรุงเทพมหานคร 
                            1.1.3.25 นายโยธิน บุญยงค์  
                                      - ได้รับโล่เกียรติคุณ เป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563 จากผู้ว่า
ราชการจังหวัดสุรินทร์  ในวันที่ 20 กันยายน 2563 
                                      - ได้รับโล่เกียรติคุณ เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 20 กันยายน 2563  
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                                      - ได้รับเกียรติบัตร เป็นเด็กดีและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม 
ประจำปีพุทธศักราช 2563 จากคณะกรรมการจัดหางานวันเยาวชนแห่งชาติ ให้ไว้เนื่องในวันเยาวชนแหง่ชาติ 
20 กันยายน 2563 
                                      - ได้ร ับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกิจกรรม “เด็กไทยกับ
เทคโนโลยี ชวนน้องมาไลฟ์สดผ่านเฟซบ๊ค” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 จากกระทรวง
วัฒนธรรม ในวันที่ 22 มกราคม 2563 
                            1.1.3.26 Intercultural Programs Thailand มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพนัธ์
ไทย - นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นักเรียน AFS จากประเทศเบลเยี่ยม เฟลนเดอร์ ตั้งแต่เข้าศึกษาใน
สถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 –ปัจจุบัน 
 
              1.2 จุดเด่น 
                   จากผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่ามีผลการดำเนินการใน
ด้านต่าง ๆ ที่เป็นจุดเด่น มีระดับคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
                   1.2.1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
                          1.2.1.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                          1.2.1.2 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุรินทร์ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับเป้าหมาย
การจัดการเรียนรู้ 
                          1.2.1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ จากการ
ส่งเสริม สนับสนุนของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และจากกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ และวิชาโครงการ  
                   1.2.2 ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                          สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มุ ่งบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีครูผู ้สอน ที ่มีวุฒิทาง
การศึกษาและประสบการณ์ตรงตามสาขาที่จัดการเรียนการสอน และมีการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนอย่างสม่ำเสมอ มีกระบวนการในการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
และครูผู้สอนได้มีการจัดทำวิจัย และนำผลจากการวิจัยมาแก้ไขเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
                   1.2.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
                          1.2.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และมี
นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                          1.2.3.2 ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพและได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง
และมีผลงานจากการพัฒนาตนเองเป็นที่ยอมรับ 
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                          1.2.3.3 สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบ I-Teacher ระบบบริหารงาน
บุคลากร iPersonnel@iTeacher และ cake.srvc.ac.th ในการบริหารข้อมูลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
                   1.2.4 ด้านการมีส่วนร่วม 
                          1.2.4.1 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
                          1.2.4.2 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับภาคีเครือข่ายทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ มีการเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ 
องค์การ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ร่วมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
                          1.2.4.3 สถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน 
                   1.2.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
                           สถานศึกษามีการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทั้งอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการเพียงพอเหมาะสม 
 
              1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
                     จากผลการดำเนินการตามประเด็นการประเมิน พบว่า มีจุดที่ควรพัฒนาเพื่อให้ผลการ
ดำเนินการไปสู่ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” ได้แก่ประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
                   1.3.1 สถานศึกษาควรมีนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ครูตระหนักด้านการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ หรือปรับปรุงรายวิชา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการ
ทำงานเป็นทีม ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
สม่ำเสมอ  
                   1.3.2 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้แผนกวิชาดำเนินการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพัฒนาผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 
                   1.3.3 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เพิ่มมากขึ้น 
                   1.3.4 สถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และ
งานวิจัย ให้มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคมต่อไป 
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              1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
                    เพ่ือให้การดำเนินการของสถานศึกษาไปสู่ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” มีข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาดังต่อไปนี้ 
                   1.4.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน และทำให้จำนวนผู้เรียน
สำเร็จการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน สถานศึกษาควรจัดทำกิจกรรม/โครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน นอกจากนั้น
ควรเพิ่มมาตรการระบบดูแลผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น มีการติดตามการมาเรียน การเข้าชั้นเรียนของผู้เรียนด้วยวิธีที่
หลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน อีกทั้งสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชนเพ่ือ
ช่วยกันกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดทั้งมีการส่งเสริมให้การช่วยเหลือผู้เรียนด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม 
เช่น การให้คำปรึกษา การสอนซ่อมเสริม และการให้ทุนการศึกษา อาทิ 
                          1.4.1.1 โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา  
                          1.4.1.2 โครงการการประเมินพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา  
                          1.4.1.3 โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก นักเรียน นักศึกษา  
                   1.4.2 การเพิ ่มจำนวนผลงานของผู ้เรียนด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย ให้มีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยจัดทำโครงการ อาทิ 
                          1.4.2.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ  
                          1.4.2.2 โครงการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค ชาติ
และระดับนานาชาติ  
                          1.4.2.3 โครงการพัฒนาครู บุคลากร ในการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
                          1.4.2.4 โครงการวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
                          1.4.2.5 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
                          1.4.2.6 โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
                   1.4.3 การเพ่ิมทักษะผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยการจัดทำ
โครงการ เช่น 
                          1.4.3.1 โครงการค่ายทักษะอาชีพสู่สากล 
                          1.4.3.2 โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
                          1.4.3.3 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                          1.4.3.4 โครงการจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
พัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทำอย่างยั่งยืน 
                   1.4.4 เพิ่มการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ให้เพียงพอกับสาขาวิชาต่าง ๆ 
โดยจัดทำโครงการ เช่น โครงการระดมทรัพยากรโดยความร่วมมือจากสถานประกอบการต่าง ๆ 
                   1.4.5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น 
                          1.4.5.1 โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล 4.0 
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                          1.4.5.2 โครงการจัดทำห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชา 
                   1.4.6 การพัฒนาศักยภาพในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สถานศึกษาควรเพิ่มเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้
ครอบคลุมพ้ืนที่การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 
           2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
               วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ดำเนินการจัดการศึกษาในระบบปกติ และการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
              2.1 ด้านความรู ้ ความสามารถของผู ้ เร ียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุร ินทร์ ผ ู ้ เร ียนมีความรู้  
ความสามารถ มีสมรรถนะอาชีพตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรแต่ละระดับ และสาขาวิชา สาขา
งาน สามารถบริการวิชาการ วิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ 
              2.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
กัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย ผลการประเมินจากสถานประกอบการที่รับ
ผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ(ฝึกงาน) มีความพึงพอใจต่อผู้เรียน 
              2.3 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ เป็นที่
ยอมรับจากผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ องค์กร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ  
              2.4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ และ
สิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม   
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
 
           3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
              วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยในปีการศึกษา 2563 ได้มีผลการดำเนินงานที ่บรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด คือการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความ สามารถในการแข่งขัน ของ
ประเทศ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้มีแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ 
              ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                        1.1 การสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา  



10 
 
                             1.1.1 จัดทำแบบสำรวจ ส่งให้สถานประกอบการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ เพ่ือ
สำรวจความพร้อม ความต้องการรับนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี และนักเรียนนักศึกษาภาคปกติ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
                             1.1.2 รวบรวมรายชื่อและจำนวนจัดเตรียมผู้เรียนเพื่อฝึกอาชีพ 
                        1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                             1.2.1 สถานศึกษาประสานรายละเอียดด้วยการส่งแบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงให้กับ
สถานประกอบการศึกษารายละเอียด  
                             1.2.2 ปรับปรุงข้อความได้ตามความต้องการของสถานประกอบการ และสถานศึกษา
เรียบร้อยแล้ว นัดวันทำบันทึกข้อตกลง ตามสถานที่ที่สถานประกอบการสะดวก 
              ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                        2.1 จัดทำแผนงานและจัดทำแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ มี 3 แบบ ดังนี้ 
                             2.1.1 แบบที่ 1 สถานประกอบการเชิญครูทุกแผนกวิชาไปศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการและเขียนแผนร่วมกัน 
                             2.1.2 แบบที่ 2 สถานศึกษาขอศึกษาดูงานและประชุมร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือ
จัดทำแผนการเรียน และแผนการฝึกร่วมกัน 
                             2.1.3 แบบที่ 3 สถานประกอบการส่งข้อมูลบริษัทมาให้สถานศึกษา เพ่ือศึกษา
ลักษณะงาน ลักษณะอาชีพที่มีในสถานประกอบการ และเขียนแผนการฝึก 
                       2.2 ประชาสัมพันธ์แนะแนวผู้เรียน 
              สถานศึกษาจัดทำโครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และจัดทำโครงการ
วิชาชีพของผู้เรียนทวิภาคี เพื่อทำกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ และบริการวิชาการวิชาชีพเชิงรุก ให้กับโรงเรยีน
มัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสได้รับทราบข้อมูล ทำให้มีปริมาณผู้เรียนเพิ่มขึ้น 
              ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                        3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน    
                             3.1.1 สถานศึกษาจัดทำโครงการสถานประกอบการพบผู้เรียน โดยสถานประกอบการ
ร่วมกิจกรรมให้ความรู้และแนะแนวทางการดำเนินกิจการ/ข้อมูลของสถานประกอบการ พร้อมคัดเลือกผู้เรียน 
โดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  
                             3.1.2 สถานประกอบการประกาศรายชื ่อผู ้ผ่านการคัดเลือก ร่างสัญญาฝึกอาชีพ
ร่วมกับสถานศึกษา และนัดทำสัญญาการฝึกอาชีพ 
                        3.2 ทำสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
                             3.2.1 สถานประกอบการนัดผู้เรียนทำสัญญาการฝึกอาชีพ โดยการทำสัญญา จำนวน 
2 ชุด  
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                             3.2.2 สถานศึกษาเชิญสถานประกอบการมาร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศผู้เรียน 
และประชุมผู้ปกครอง ก่อนออกฝึกอาชีพ และสถานประกอบการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
                             3.2.3 สถานประกอบการดำเน ินโครงการพัฒนาท ักษะผ ู ้ เร ียนก ่อนออกฝึก
ประสบการณ์ทุกครั้ง  
                        3.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
                             3.3.1 แบบที ่  1 สถานประกอบการเชิญคร ูท ุกแผนกวิชาไปศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการและเขียนแผนร่วมกัน 
                             3.3.2 แบบที่ 2 สถานศึกษาขอศึกษาดูงาน ประชุมร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือ
จัดทำแผนการเรียนรู้ และแผนการฝึกอาชีพร่วมกัน 
                             3.3.3 แบบที่ 3 สถานประกอบการส่งข้อมูลบริษัทมาให้สถานศึกษา เพ่ือศึกษา
ลักษณะงาน ลักษณะอาชีพที่มีในสถานประกอบการ และเขียนแผนการฝึกอาชีพ 
                        3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
                             3.4.1 สถานศึกษาจัดทำโครงการส่งตัวผู้เรียนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
                             3.4.2 สถานศึกษาจัดทำกำหนดการจัดการนิเทศร่วมกับสถานประกอบการ โดยการ
นิเทศท่ีกำหนดจะมี 2 รูปแบบ คือ แบบออนไลน์ และแบบครูเดินทางไปนิเทศ  
                                    - การนิเทศแบบออนไลน์ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม 
Line แต่ละสถานประกอบการ เพื่อสะดวกในการติดตามงาน และมีกลุ่ม Facebook : งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ใช้เป็นช่องทางในการประสานงาน และแจ้งกำหนดการต่าง ๆ 
                                    - ผู้เรียนทุกคนต้องบันทึกการปฏิบัติงานลงในคู่มือการฝึกอาชีพ ให้ครูฝึกใน
สถานประกอบการผู้ลงนาม 
              ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                         4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
                              4.1.1 สถานศึกษาจัดทำกำหนดการจัดการนิเทศร่วมกับสถานประกอบการ โดยการ
นิเทศท่ีกำหนดจะมี 2 รูปแบบ คือ แบบออนไลน์ และแบบครูเดินทางไปนิเทศท่ีสถานประกอบการ 
                                    - การนิเทศแบบออนไลน์ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม 
Line แต่ละสถานประกอบการ เพื่อสะดวกในการติดตามงาน และมีกลุ่ม Facebook : งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  ใช้เป็นช่องทางในการประสานงานและแจ้งกำหนดการต่าง ๆ  
                                    - ผู้เรียนทุกคนจะต้องบันทึกการปฏิบัติงานลงในคู่มือการฝึกอาชีพ ให้ครูฝึกใน
สถานประกอบการเป็นผู้ลงนาม 
                         4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ    
                              4.2.1 การวัดผลและประเมินผล สถานประกอบการ และสถานศึกษา 70:30 
                              4.2.2 ครูผู้สอน ครูนิเทศ ครูฝึกในสถานประกอบการเป็นผู้ประเมิน 
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              ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                         5.1 การสำเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                               - ผูเ้รียนมีหนังสือรับรองประสบการณ์วิชาชีพ ทำให้มีตลาดแรงงานรองรับ 
                               - ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ โดยมีความยินดีในการรับผู้เรียนที่สำเร็จ
การศึกษา ซึ่งมีทักษะความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ มีฝีมือ ทักษะชีวิต ทักษะประสบการณ์จาก
สถานประกอบการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                               - ได้รับความพึงพอใจจากสถานประกอบการในการปฏิบัติงานระดับมากข้ึนไป 
                         5.2 การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                               - ผูเ้รียนที่สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่เข้าสู่ตลาดแรงงานสถานประกอบการเดิม หรือ
สาขาในตำแหน่งที่สูงขึ้น  
                               - ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาอีกส่วนหนึ่งเลือกศึกษาต่อ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และสถานบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
                         5.3 การสรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ     
ทวิภาค ี
                             ปีการศึกษา 2563  
                             1. สรุปรายงานโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
                             2. สรุปรายงานโครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จ
การศึกษา 
                             3. สรุปรายงานผลโครงการสร้างความร่วมมือและฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับ
สถานประกอบการ  
                             4. สรุปรายงานผลโครงครูฝึกในสถานประกอบการ 
                             5. สรุปรายงานผลโครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาใน
ต่างประเทศ 
                             6. สรุปรายงานผลโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนภายใต้ความร่วมมือ
ไทย-จีน 
                             7. สรุปรายงานผลโครงการอบรมทักษะภาษาจีนของนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนการศึกษาต่อระบบทวิวุฒิ 
                             8. สรุปรายงานผลโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 
                             9. สรุปรายงานผลโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐาน 
                           10. สรปุรายงานผลโครงการสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน 
                           11. สรปุรายงานผลโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ 
                           12. สรปุรายงานผลโครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้าน
อาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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                           13. สรปุรายงานผลโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
                           14. สรปุรายงานผลโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
          ผลสัมฤทธิ์ของการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุรินทร์ มีดังนี้คือ 
         ด้านสถานศึกษา 
           1. มีผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ิมมากขึ้นเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
          2. ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ ทำให้มีสถานประกอบการ องค์การ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน จัดทำความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนทุกปี 
          3. ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จัดทำห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
การเรียน จากสถานประกอบการ องค์การ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 
                             ปีการศึกษา 2563 
                             - บรษิัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 30,000 บาท 
                             - บรษิัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา นักเรียน
โครงการทวิภาคี จำนวนเงิน 274,500 บาท 
                             - นางนวลจันทร์ ไชยศรีมณีพรรรณ จำนวนเงิน 4,000 บาท 
                             - นายจีระศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ จำนวน 30,000 บาท  
                             - นายบวร ทองย้อย จำนวน 3,000 บาท  
                             - นางอัญญาพร เหลี่ยมดี จำนวน 2,000 บาท  
                             - นายประเทือง สุทรารักษ์ จำนวน 2,000 บาท  
                             - นายวิเศษ เจริญศิริ จำนวน 3,000 บาท  
                             - นายคำรวญ เจริญศิริ จำนวน  3,000 บาท 
                             - นางกิติยา มงคล จำนวน 3,000 บาท 
                             - นางรุ่งทิวา สลากัน จำนวน  1,000 บาท  
                             - นายสุเมธ ตุ้มพงษ์ จำนวน  1,000 บาท  
                             - นายไพโรจน์ จรัญกุลางกูร จำนวน  2,000 บาท 
                             - บรษิัท ดิแอร์พอร์ตคอมพิวเตอร์ จำนวน  4,500 บาท  
                             - บรษิัท พลายซิสเตมส์ จำกัด จำนวน 4,500 บาท  
                             - บรษิัท อัศวากรุ๊ป จำกัด  จำนวน 14,000 บาท  
                             - บรษิัท ปารมตีการบัญชี จำกัด จำนวน 10,000 บาท  
                             - นางธิดา พ่อค้า จำนวน 1,000 บาท  
                             - นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี จำนวน 2,100 บาท  
                             - โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน จำนวน 20,000 บาท  
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                             - โรงเรียนสอนภาษาพัฒนาอักษร จำนวน 15,000 บาท  
                             - บรษิัท วังอักษร จำกัด จำนวน 1,000 บาท  
                             - นางสาวภัทรภร ละม้ายวรรณ จำนวน 4,000 บาท  
                             - นางเนติมา เหลี่ยมดี จำนวน 1,500 บาท  
                             - บรษิัท เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์ จำนวน 1,500 บาท  
                             - นายสุทธิพงษ์ อินแป้น จำนวน 3,000 บาท  
                             - นายสิทธิชัย สกุลวัฒนา จำนวน 14,000 บาท  
                             - นางรุ่งฤดี สกุลวัฒนา จำนวน4,000 บาท  
                             - นายสมยศ เจริญวัฒนาสุข จำนวน 4,000 บาท  
                             - นายชัยศักดิ์ จิตรัว จำนวน 2,000 บาท  
                             - นายราเมศ สิริชนานันท์ จำนวน 2,000 บาท 
                             - นายสุทิน ตะมา จำนวน 2,000 บาท  
                             - นางสาวปวีณา โภชน์พ่วง จำนวน 1,000 บาท  
                             - นายสรายุทธ ปรางสูงเนิน จำนวน 2,000 บาท  
                             - นายชินินธร เกิดสันเทียะ จำนวน 1,000 บาท  
                             - นายกิตติภพ รัฐสมุทร จำนวน 4,000 บาท  
                             - นายสุรกานต์ ต่างเพ็ชร จำนวน 4,000 บาท  
                             - นางสิริกุล พิพิษแสงจันทร์ จำนวน 2,000  
                             - นายกมล สกุลวัฒนา จำนวน 2,000 บาท 
                             - นางศุภนิดา นพคุณ จำนวน 2,000 บาท  
                             - นางสาวขณีดา จวงพันธ์ จำนวน  1,500 บาท  
                             - บรษิัท เอมพันธ์ มาร์เก็ตติ้ง จำนวน  2,000 บาท  
                             - นางอังคณา มีมนณี จำนวน  1,500 บาท  
                             - ร้าน pa Service 1,000 บาท  
                             - ร้านคลังกระดาษ จำนวน  2,000 บาท 
                             - บรษิัท ยงสวัสดิ์เพ้นท์ จำนวน  5,000 บาท  
                             - บรษิัท คุณเฮงไอที จำกัด จำนวน  5,000 บาท 
                             - บรษิัท สุรินทร์ ชัยพัฒนา จำนวน 1,000 บาท  
                             - บรษิัทอักษรวิทยา จำนวน 8,000 บาท  
                             - ร้านจิวเล็งเฮง จำนวน 2,000 บาท  
                             - ร้านเก้าแรกดีไซน์ จำนวน 1,000 บาท  
                             - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮิโต๊ะสุรินทร์ จำนวน 1,000 บาท  
                             - นางบุหงา โสวภาค จำนวน 3,000 บาท  
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                             - นายธงชัย สารากุล จำนวน 2,000 บาท  
                             - นางเพียงรภา รุ่งศรีโชติ จำนวน 4,000 บาท 
                               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 533,020 บาท 
                          ด้านผู้เรียน 
                          1. ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษามีหนังสือรับรองประสบการณ์ มีตลาดแรงงานรองรับ 
                          2. ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษามีทักษะองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ความสามารถ 
ทักษะฝีมือ และประสบการณ์ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
                          3. ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และได้รับทุนการศึกษา  
                          ด้านครผูู้สอน 
                          1. ได้พัฒนาทักษะความรู้ รูปแบบการจัดการที่ทันสมัย 
                          2. ได้เข้าศึกษาความรู้ทักษะ ระบบการจัดการในสถานประกอบการ สามารถนำความรู้
มาใช้ในการเรียนการสอน 
                          3. ได้เรียนรู้ระบบการนิเทศแบบออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 
   4. ได้รับเกียรติบัตรครูนิเทศดีเด่นจากสถานประกอบการ 
       4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
           4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน การสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมทำให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น สังคมปัจจุบันและอนาคตเป็นสังคม
ฐานความรู้ที่การเรียนรู้ความรู้ และนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ส่งเสริมและสร้างสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการสร้างเครือข่ายและให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดและตัดสินใจในกิจกรรมทางความรู ้ซึ ่งจะทำให้เกิดพลังพัฒนา
การศึกษาที่เข้มแข็งอันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอย่างมีอย่างมีเสถียรภาพอย่างยิ่งขึ้น 
     การจัดการอาชีวศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถผลิตและ
พัฒนากำลังคนประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ เป็น
การจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุนมุ่งเน้นสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและความชำนาญเฉพาะด้านของสถาน
ประกอบการ โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ ่น มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้ตรงตามความต้องและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ซึ่งความร่วมมือในการจัดการศึกษานับว่ามีความสำคัญยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนโยบายการผลิต
และพัฒนากำลังคน การกำหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพ รวมทั้งการระดมทรัพยากรของแต่ละภาคี
เครือข่ายมาร่วมส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอาชีพ ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
สภาพความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ 
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     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษา ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติมี
ความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงาน
ความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้ร่วมมือ
กับบุคคล องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้การบริการทางวิชาการและวิชาชีพให้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนใน
ชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 
       1. การจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
       2. การจัดการเรียนการสอนทวิวุฒิ ร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ 
       3. การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีท่ีเน้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 
       4. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อบริการวิชาชีพให้แก่ชุมชน 
       5. ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
 
           4.2 วัตถุประสงค์ 
                 4.2.1 เพ่ือสร้างความร่วมมือของสถานศึกษากับผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการในการ
จัดการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
                 4.2.2 เพื่อสร้างความร่วมมือของสถานศึกษากับผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการอาชีวศึกษา 
                 4.2.3 เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาให้สถานศึกษา
เป็นแหล่งรวมวิทยาการในการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนและบุคคลใน
ชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
           4.3 กรอบแนวคิด 
                 4.3.1 กระบวนการบริหารจัดการความร่วมมืออาชีวศึกษาสุรินทร์ เพ่ือยกระดับคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 
                         - องค์การภาครัฐและเอกชน 
                         - สถานศึกษา 
                         - สถานประกอบการ 
                         - ผู้ปกครอง 
                 4.3.2 การบริหารความร่วมมือ 
                         - การวางแผน 
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                         - การจัดการองค์การ 
                         - การจัดคนเข้าทำงาน 
                         - การควบคุม 
                 4.3.3 การบริหารวิชาการ 
                         - การพัฒนาหลักสูตร 
                         - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอาชีพ 
                         - การนิเทศ ติดตาม 
                         - การวัดและประเมินผล 
                 4.3.4 การบริหารทรัพยากร 
                         - บุคลากร 
                         - วัสดุอุปกรณ์  
                         - การเงนิ 
                 4.3.5 คุณภาพนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
 
              4.4 วิธีการดำเนนิงาน กระบวนการบริหารจัดการความร่วมมืออาชีวศึกษาสุรินทร์เพื่อยกระดับ
คุณภาพสู่มาตรฐาน ดังนี้ 
                   4.4.1 การวางแผน (Plan) 
                          4.4.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย เพื ่อกำหนดนโยบายความร่วมมือภาคี
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา กำหนดเป้าหมาย เพ่ือมุ่งม่ันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
              4.4.1.2 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบความร่วมมือภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
                   4.4.2 การดำเนินงาน (DO) 
                           4.4.2.1 ประสานความร ่วมมือภาคีเคร ือข ่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
                           4.4.2.2 จัดทำสัญญาข้อตกลงความร่วมมือกันจัดการอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
กำลังคนสู่มาตรฐานสากล กำหนดเงื่อนไข กำหนดเวลา ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 
                           4.4.2.3 ร่วมพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยยึดหลักสูตรแกนกลางของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามาปรับเพิ่มในรายละเอียด หลักสูตรรายวิชาให้เป็นไปตามสมรรถนะวิชาชีพที่
สถานประกอบการต้องการ ร่วมพิจารณาเพิ่มเติมความรู้และทักษะเข้าไปในรายวิชาของหลักสูตร กำหนดให้
ครูผู้สอนในสถานศึกษาสอนเพิ่มเติมตามที่กำหนด หากความรู้หรือทักษะนั้นเป็นทักษะใหม่ไม่สามารถจัด
เพ่ิมเติมในรายวิชาได้ อาจให้สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติม 
                           4.4.2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการวางแผนการรับผู้เรียน จำนวน
ผู้เรียนที่สามารถรับได้แต่ละปีการศึกษา กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กำหนดการส่งนักศึกษาเข้าฝึก
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อาชีพ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อีกทั้งสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถานศึกษาท่ีสังคมยอมรับ 
                           4.4.2.5 การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เป็นสิ่งสำคัญของความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษา สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานศึกษาและสถานประกอบการต้องมีการ
จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกัน มีการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ และครูนิเทศในสถานศึกษาเพ่ือการให้
การฝึกอาชีพมีประสิทธิภาพสูงสุด 
                           4.4.2.6 การนิเทศติดตามผู ้เรียน สถานศึกษา สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีการกำหนดผู้รับผิดชอบการติดต่อประสานงาน เพื่อติดตามการนิเทศ ติดตามการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ และทักษะตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ซึ่งจะต้องอาศัยครูฝึกที่เป็น
ผู้มีความรู้ ความชำนาญ คอยกำกับดูแล ให้คำแนะนำ และบันทึกผลการฝึกอาชีพของนักศึกษา เพื่อสะท้อน
ทักษะการเรียนรู้และทักษะปฏิบัติที่นักศึกษาแต่ละคน รวมไปถึงครูในสถานศึกษาที่ ออกนิเทศติดตามและให้
ความสำคัญในด้านเอกสารการประเมินนักศึกษาที่ครูฝึกได้บันทึกไว้เพ่ือให้คำแนะนำนักศึกษาต่อไป 
                           4.4.2.7 การวัดและประเมินผลผู้เรียน สถานศึกษา สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการวัด ประเมินผลผู้เรียน มีส่วนร่วมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มีส่วนร่วมประเมินผลและแสดงความคิดเห็นต่อผู้เรียน ตลอดถึงการราน
งานข้อมูลด้านวิชาการ และหลักสูตร ข้อมูลการวัดประเมินผลผู้เรียน 
                           4.4.2.8 สถานประกอบการมีใบรับรองการผ่านงานของสถานประกอบการ เมื่อสิ้นสุด
การฝึกอาชีพที่จัดทำร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ 
                   4.4.3 การตรวจสอบ (Check) 
                           4.4.3.1 สถานศึกษาจัดประชุม ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบผลการดำเนินการ
ความร่วมมือการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
                           4.4.3.2 ตรวจสอบจากผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียน เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มี
ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้เรียนได้เข้าศึกษาและ
รับการฝึกอาชีพตามแผนการเรียนที่หน่วยงานความร่วมมือได้กำหนดผ่านกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ จนสำเร็จ
การศึกษา  
                           4.4.3.3 ความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผู้สำเร็จ
การศึกษาเข้าทำงาน 
                   4.4.4 การปรับปรุง (Act) 
                           4.4.4.1 สถานศึกษานำผลที่ได้จากการตรวจสอบเป็นข้อมูลในการพิจารณา ปรับปรุง 
แก้ไข แนวทางในการดำเนินการความร่วมมือของสถานศึกษา  
                           4.4.4.2 ประชุมครู บุคลากร เพื่อมอบนโยบายสถานศึกษา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
นักศึกษาเพ่ือทราบนโยบายสถานศึกษาต่อไป 
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              4.5 ผลการดำเนินงาน 
                   สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 
                   4.5.1 การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) มี
โรงเรียนมัธยมศึกษาร่วมจัดการศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ 
                           4.5.1.1 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สาขาวิชาการโรงแรม 17 คน 
                           4.5.1.2 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  
                                     - สาขาวิชาการบัญชี 2 คน 
                                     - สาขาวิชาการโรงแรม 10 คน 
                           4.5.1.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
                                     - สาขาวิชาการบัญชี 8 คน 
                                     - สาขาวิชาการโรงแรม 10 คน 
                                     - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 17 คน 
                           4.5.1.4 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 
                                     - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 3 คน 
                                     - สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 11 คน 
                                     - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 13 คน 
                               รวมจำนวนนักเรียนทวิศึกษา จำนวน 97 คน 
                   4.5.2 การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ โดยวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุรินทร์ได้ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำระดับประเทศ 
                   4.5.3 โครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม และการ
เรียนการสอนทวิวุฒิออนไลน์ แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้ทำความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษากับ Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) ประเทศจีนจัดโครงการ  
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจำนวน 2 รุ่น ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการศึกษา
ผ่านออนไลน์ 
                   4.5.4 ความร่วมมือการบริการประชาชนตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  
               - ฝึกอาชีพการจัดดอกไม้และจับจีบผ้าให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 
               - ให้ความรู้เรื่องการออกแบบการจัดผลิตภัณฑ์ออกร้าน นำเสนอผลิตภัณฑ์เพ่ือการขาย 
งานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 
               - โครงการสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม 
               - โครงการบ่มเพาะนักเรียนนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการโดยชมรมคหกรรมศาสตร์
ร่วมกับร้านโอท็อปจังหวัดสุรินทร์ จัดทำดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกกันเกราจากรังไหม              
                   4.5.5 การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีผลการดำเนินการ ดังนี้ 
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               - โครงการส่งเสริมทักษะพิเศษระยะสั้น (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น) หลักสูตร เค้กและ
การแต่งหน้าเค้ก หลักสูตร 32 ชั่วโมง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
               - โครงการส่งเสริมทักษะพิเศษระยะสั้น (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)หลักสูตร 75 ชั่วโมง 
ให้กับนักเรียนพิการได้ยิน ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ตำบลเชื้อเพลิงอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
                   4.5.6 การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
               - สถานศึกษามีความร่วมมือด้านการศึกษากับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เกาหลี (KOICA) โดยได้มอบเงินสนับสนุนในการปรับปรุงห้องเรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีจำนวน 
300,000 บาท ทำให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา
และชุมชน รวมทั้งได้มอบวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยและส่งอาสาสมัครเกาหลีมาปฏิบัติงานเพื่อสอน ภาษาและ
วัฒนธรรมเกาหลีให้กับนักเรียน นักศึกษา ทำให้นักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Training Course 
for The New Generation of Korean Language เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนี้ โดยโครงการ
นี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 20 คน จาก 19 ประเทศ ซึ่งโครงการนี้รับผิดชอบโดย Soon Chun Hyang University 
และอาสาสมัครเกาหลีได้ขอทุนสนับสนุนจาก KOICA ในการจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีให้กับโรงเรียน
บ้านตะโนน จำนวน 240,000 บาท 
               - นักศึกษาได้ร ับการคัดเล ือกเข้าร ่วมโครงการ Training Course for The New 
Generation of Korean Language (online) เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนี้ โดยโครงการนี้มี
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 20 คน จาก 19 ประเทศ ซึ่งโครงการนี้รับผิดชอบโดย Soon Chun Hyang University 
 
              4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
                   4.6.1 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการในการจัดการศึกษาด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
                   4.6.2 สถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งในละต่างประเทศ 
                   4.6.3 ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
แหล่ง เรียนรู้และการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อมลูพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 

      ที่อยู:่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 426 ถนนเทศบาล1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์  
      โทรศัพท์: 044-511191  โทรสาร: 044-512697 
      E-mail: surinvc_32000@hotmail.com  Website: http://www.srvc.ac.th 
      ประวัติสถานศึกษา 
             วิทยาลัยอาชีวศกึษาสุรินทร์  เป็นสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 426 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มี
เนื้อท่ี 29 ไร่ 2 งาน 
      ก่อตั้งเมื ่อ พ.ศ. 2483 เปิดสอนที่วัดจุมพลสุธาวาส ชื่อว่า “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้าจังหวัด
สุรินทร์” จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาตอนต้น หลักสูตรช่างเย็บเสื้อผ้า 
      พ.ศ. 2483 ย้ายไปทำการสอนที่สโมสรลูกเสือของโรงเรียนประจำจังหวัดหลังศาลากลางจังหวัด 
     พ.ศ. 2490 โรงเรียนได้เปลี ่ยนหลักสูตรจากช่างตัดเย็บเสื ้อผ้าเป็นสอนวิชาช่างสตรี ขยาย
การศึกษาจากระดับอาชีวศึกษาตอนต้นเป็นอาชีวศึกษาตอนปลายและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรี
สุรินทร์” 
     พ.ศ. 2497 โรงเรียนได้ย้ายจากสโมสรลูกเสือมาสร้างใหม่ในพื้นที่ปัจจุบัน ซึ่งเดิมเป็น “โรงเรียน
กสิกรรม” มีเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 
     พ.ศ. 2503 เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.ศ.3 เข้าเรียนเข้า
ศึกษาต่อ 
     พ.ศ. 2508 เป็นโรงเรียนในโครงการปรับปรุงขององค์การยูนิเซฟ และเปิดสอน 4 แผนกวิชา 
                      - แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
                      - แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
                      - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
                      - แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม 
     พ.ศ. 2516 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนการช่างสตรีสุรินทร์” เป็นโรงเรียน  “อาชีวศึกษา
สุรินทร์” 
     พ.ศ. 2519 เปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการ และโรงเรียนได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัย”  
โดยรวมกับโรงเรียนการช่างสุรินทร์เป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์” โดยแยกออกเป็น 2 วิทยาเขต คือ 
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                  1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาเขต 1 (โรงเรียนการช่างสุรินทร์) 
                  2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาเขต 2 (โรงเรียนอาชีวศึกษาสุรินทร์) 
     พ.ศ. 2520 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาเขต 2 ได้เปิดสอนระดับการศึกษาประโยควิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
     พ.ศ. 2523 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาเขต 2 ได้แยกออกมาเป็น  “วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุรินทร์” จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระบบปกติ 2  ระดับการศึกษา คือ 
                  1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.ศ.3 
                  2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และเปิดสอน
ระดับวิชาชีพ 3 ประเภทวิชา คือ 
   - ประเภทวิชาคหกรรม 
   - ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม 
   - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
     พ.ศ. 2524 วิทยาลัยฯ ได้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524 ในระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 
และเปลี่ยนระบบการเรียนเป็นการลงทะเบียนรายวิชา 
     พ.ศ. 2525 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
     พ.ศ. 2526 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวชิาการ
บัญชี 
     พ.ศ. 2527 วิทยาลัยได้เปิดสอนระดับ ปวส. เพิ่มข้ึนดังนี้ 
                  1) สาขาวิชาการตลาด 
                  2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                  3) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
                  4) สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
                  5) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
                  6) สาขาวิชาศิลปประยุกต์ 
     และในปีการศึกษาพ.ศ. 2527  “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุร ินทร์” ได้ร ับการคัดเลือกให้เป็น  
“สถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น” กลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     พ.ศ. 2536 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษาดีเด่น” และ 
“สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา” 
     พ.ศ. 2538 เปิดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training : D.V.T)  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
     พ.ศ. 2544 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (ต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา  2544 
     พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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     พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
สาขางานธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
     พ.ศ. 2550 แยกสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมจากประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เป็นประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
     พ.ศ. 2553 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
     พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการจัดการสำนักงาน
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) 
     พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
                  - สาขางานธุรกิจค้าปลีกซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ทวิภาคี)   
                  - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 
                  - สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 
     พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการบัญชีหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) 
     พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) 
     พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
                  - สาขางานการเลขานุการ (ทวิภาคี) 
                  - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี) 
                  - สาขางานการท่องเที่ยว 
     พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
                  - สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี) 
                  - สาขางานการจัดการสำนักงาน (ทวิภาคี) 
                  - สาขางานธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
                  - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์ (ทวิภาคี) 
                  - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  สาขางานมัคคุเทศก์ท่ัวไป 
     พ.ศ. 2558 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
                  - สาขางานการตลาด (ทวิภาคี) 
                  - สาขางานการเลขานุการ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program  (MEP) 
                  - สาขางานการโรงแรม หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) 
     พ.ศ. 2558 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
                  - สาขางานการตลาด (ทวิภาคี) 
                  - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Mini English  Program (MEP) 
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     พ.ศ. 2559 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
                  - สาขางานการเลขานุการ 
                  - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ทวิภาคี) 
                  - สาขางานธุรกิจค้าปลีกซูเปอร์เซนเตอร์  (ทวิภาคี) 
                  - สาขางานแฟชั่นดีไซน์ 
                  - สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 
                  - สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม 
                  - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 
                  - สาขางานการโรงแรม 
     พ.ศ. 2559 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 
                  - สาขางานการตลาด 
                  - สาขางานการจัดการสำนักงาน 
                  - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ทวิภาคี) 
                  - สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 
                  - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม   
                  - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  (ทวิภาคี) 
                  - สาขางานการท่องเที่ยว (ทวิภาคี) 
     พ.ศ. 2562 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
                  - สาขางานการบัญชี (ทวิศึกษา) 
                  - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
     พ.ศ. 2562 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 
                  - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
                  - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตรภาคภาษาจีนMini Chiness Program (MCP) 
                  - สาขางานมัลติมีเดีย 
     พ.ศ. 2563 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
                  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
     พ.ศ. 2563 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 
                  - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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  การจัดการศึกษา 
       ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.   
มีประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้ 
 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
                1.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
         1.1.1 ปวช. ปีที่ 1 มี 3 สาขาวิชา 3 สาขางาน 
                             - สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 
                             - สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ทวิศึกษา) 
                             - สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด 
                             - สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด (ทวิภาคี) 
                             - สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานการเลขานุการ 
         1.1.2 ปวช. ปีที่ 2 มี 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน 
                             - สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 
                             - สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด 
                             - สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด (ทวิภาคี) 
                             - สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานการเลขานุการ 
                             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
         1.1.3 ปวช. ปีที่ 3 มี 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน 
                             - สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 
                             - สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด 
                             - สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด (ทวิภาคี) 
                             - สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานการเลขานุการ 
                             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                1.2 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         1.2.1 ปวช. ปีที่ 1 มี 1 สาขาวิชา 1 สาขางาน 
                             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
                             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์       
(ทวิศึกษา) 
                1.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
         1.3.1 ปวช. ปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีท่ี 3 มี 1 สาขาวิชา 1 สาขางาน 
                             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 
                1.4 ประเภทวิชาคหกรรม 
         1.4.1 ปวช. ปีที่ 1 มี 3 สาขาวิชา 3 สาขางาน 
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                             - สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานแฟชั่นดีไซน์ 
                             - สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานแฟชั่นดีไซน์ (ทวิศึกษา) 
                             - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ 
                             - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  
                             - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
                             - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม (ทวิศึกษา) 
         1.4.2 ปวช. ปีที่ 2 และปีท่ี 3 มี 3 สาขาวิชา 3 สาขางาน 
                             - สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานแฟชั่นดีไซน์ 
                             - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ 
                             - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  
                1.5 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
         1.5.1 ปวช. ปีที่ 1 มี 2 สาขาวิชา 2 สาขางาน 
                             - สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม 
                             - สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม (ทวิศึกษา) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  
Mini English Program (MEP) 
                             - สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 
                             - สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว 
         1.5.2 ปวช. ปีที่ 3 มี 2 สาขาวิชา 2 สาขางาน   
                             - สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม 
                             - สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 
                             - สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Mini 
English Program (MEP) 
                             - สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว 
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
                2.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
         2.1.1 สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 
                             - สาขางานการบัญชี 
                             - สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี) 
         2.1.2 สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 
                             - สาขางานการตลาด 
                             - สาขางานการตลาด (ทวิภาคี) 
         2.1.3 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ชั้นปีที่ 1 
                             - สาขางานการจัดการสำนักงาน 
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                             - สาขางานการจัดการสำนักงาน (ทวิภาคี)  
                             - สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี) 
         2.1.4 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ชั้นปีที่ 2 
                             - สาขางานการจัดการสำนักงาน 
                             - สาขางานการจัดการสำนักงาน (ทวิภาคี) 
         2.1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 
                             - สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
                             - สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ทวิภาคี) 
         2.1.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2  
                             - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                2.2 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         2.2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ ชั้นปีที่ 1 
                             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
               2.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม  
         2.3.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 
                             - สาขางานดิจิทัลกราฟิก (ทวิภาคี) 
               2.4 ประเภทวิชาคหกรรม 
         2.4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 2  
                             - สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ (ทวิภาคี)  
         2.4.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 
                             - สาขางานอาหารและโภชนาการ 
                             - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 
         2.4.3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 
                             - สาขางานการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม (ทวิภาคี) 
                2.5 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
         2.5.1 สาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 1 
                             - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี) 
                             - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตรภาคภาษาจีน Mini Chinese 
Program (MCP)  
         2.5.2 สาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 
                             - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี) 
                             - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษMini English 
Program (MEP)  



28 
 
         2.5.3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 
                             - สาขางานการท่องเที่ยว (ทวิภาคี) 
 
             สภาพชุมชน 
             วิทยาลัยอาชีวศกึษาสุรินทร์ ตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีสภาพชุมชน โดยสังเขปดังนี้ 
             จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ระหว่างเขตเส้นรุ้งที่ 15 – 16 องศาเหนือ และระหว่างเส้นแวง ที่ 103 – 
105 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ  5,077,535 ไร่) พื้นที่ส่วนใหญ่
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 200 เมตร ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 
450 กิโลเมตร และทางรถไฟประมาณ 420 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ และประเทศเพื่อน
บ้าน ดังนี้ 
             ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปทุมรัตน์ อำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
             ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพุทไธสง อำเภอสตึก อำเภอกระสัง อำเภอประโคนชัย และอำเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
             ทิศใต้ ติดต่อกับพรมแดนด้านทิศเหนือของราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก 
ในเขตท้องที่อำเภอศรีโสภณ หมอพอก อำปึล อังโกร์จุม จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดพระวิหาร 
             ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีษะเกษ 
             สภาพเศรษฐกิจ 
             โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้าน
เกษตรกรรม มีการทำนาข้าว ทำสวน และยางพารา อาชีพสำคัญรองลงมา คือ การเลี้ยงไหม  
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 อำเภอ 158 ตำบล 2,019 หมู่บ้าน 
 
             สภาพสังคม 
             จังหวัดสุรินทร์ มีประชากรร้อยละ 93 อาศัยอยู่ในเขตชนบท มีภาษาพูดพ้ืนเมืองที่แตกต่างกัน
เป็น 3 กลุ่ม คือ 
             กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่พูดภาษาเขมร ส่วนใหญ่อาศัยอยู่แถบอำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอปราสาท 
อำเภอกาบเชิง อำเภอสังขะ อำเภอบัวเชด อำเภอจอมพระ อำเภอศีขรภูมิ  อำเภอท่าตูม  
อำเภอสนม อำเภอรัตนบุรี และกระจายอยู่ตามอำเภออ่ืน ๆ 
             กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มที่พูดภาษาส่วย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่แถบอำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอสังขะ 
อำเภอท่าตูม อำเภอสนม อำเภอจอมพระ อำเภอศีขรภูมิ อำเภอรัตนบุรี และ กระจายอยู่ตามอำเภออ่ืน ๆ อีก
เล็กน้อย 
             กลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มที่พูดภาษพื้นเมืองอีสาน (ลาว) อาศัยอยู่แถบอำเภอสนม อำเภอรัตนบุรี 
อำเภอท่าตูม อำเภอชุมพลบุรี และอำเภอศีขรภูมิ 
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 2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
1 ว่าที่รท. บุญชุบ     หลั่งทรัพย์ ประธาน 

2 นางสาวยณิลรัศมี   ตระกูลพันธนันท์ กรรมการ 

3 นางสาวสายสิริ      สายยศ กรรมการ 
4 นางสาวไพจันทร์    ปากดีสี กรรมการ 
5 นายมานิต    แต้มแก้ว กรรมการ 
6 นางรุ่งทิวา    สลากัน กรรมการ 
7 นางบุหงา    โสวภาค กรรมการ 
8 นางรัชนี         อัศวจุฬามณี กรรมการ 
9 นางศิริพร    พงศธรวิวัฒน ์ กรรมการ 
10 นายธวัชชัย    รัฐสมุทร กรรมการ 
11 นางศิราภรณ์    เวียนไธสง กรรมการ 
12 นายวชิระ    ศรสุรินทร์ กรรมการ 
13 นางสาวพิมพ์มณี    ภักดีธำรงเกียรติ์ กรรมการ 
14 นางมยุรี              ศรีจันทร์เวียง กรรมการ 
15 นางชมนาด    รัฐสมุทร กรรมการ 
16 นางสาวจินตนา    ผาบสิมมา กรรมการ 
17 นางสาวกรกนก    แก้วเกิด กรรมการ 
18 นายพรพิชิต    โพธิวัฒน ์ กรรมการ 
19 นายพรพิทักษ์    ศรีแก้ว กรรมการ 
20 นายศุภกิจ    ศรีวิชา กรรมการ 

 
 
 2.4 ข้อมูลของสถานศึกษา 
           ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 566 58 105 729 
ปวช.2 424 86 0 510 
ปวช.3 401 51 0 452 

รวม ปวช. 1391 195 105 1691 
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ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 239 426 665 
ปวส.2 314 245 559 

รวม ปวส. 553 671 1224 
  
           ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 745 482 64.70 
ปวส.2 565 467 82.65 
รวม 1310 949 72.44 

  
           ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 619 398 64.30 
ปวส.2 637 516 81.00 
รวม 1256 914 72.77 
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           ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/    
รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

5 5 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับ
การรับรอง 

50 50 48 

ข้าราชการพลเรือน 1 - - 
พนักงานราชการครู 10 10 10 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 3 - - 
ครูพิเศษสอน 15 11 15 
เจ้าหน้าที่ 36 - - 
บุคลากรอ่ืน ๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

16 - - 

รวม ครู 75 71 73 
รวมทั้งสิ้น 136 71 73 

  
           ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 
พาณิชยกรรม 3 5 8 
ศิลปกรรม 2 1 3 
คหกรรม 3 3 6 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 2 4 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 2 
รวมทั้งสิ้น 11 12 23 
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           ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 
อาคารเรียน 9 
อาคารปฏิบัติการ 1 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอ่ืน ๆ 1 
รวมทั้งสิ้น 13 

  
           ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 
งบบุคลากร 12,538,180.00 
งบดำเนินงาน 20,573,579.00 
งบลงทุน 7,588,015.00 
งบเงินอุดหนุน 6,480,200.00 
งบรายจ่ายอื่น 2,338,000.00 
รวมทั้งสิ้น 49,517,974.00 

 
 2.5 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

            ปรัชญา: หมัน่เรียน มุ่งดี มีมรรยาท สามารถในวิชาชีพ 
            อัตลักษณ:์ รักษ์ความเป็นไทย 
            เอกลักษณ์: เก่งวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ 
 
 2.6 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
            วิสัยทัศน์ 
                “ผลิต และพัฒนากำลังคน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสมรรถนะอาชีพที่ได้มาตรฐานสากล”  
            พันธกิจ 
                พันธกิจ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานสู่มาตรฐานสากล 
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                พันธกิจ 2 บริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สืบสานความเป็นไทย 
                พันธกิจ 3 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
                พันธกิจ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา 
                พันธกิจ 5 ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยต่อยอดเชิง
พาณิชย์ 
            เป้าประสงค์ 
                1. ผู้สำเรจ็การศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
                2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สืบสานความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน 
                3. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และ
ผู้ปกครองเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                4. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
                5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน จัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
            ยุทธศาสตร์ 
                ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
                ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
                ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหาร 
                ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
                ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเทคโนโลยี 
                ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
                ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านความร่วมมือ 
                ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
                ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
            กลยุทธ์ 
                   1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้ม ีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
                    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา 
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                    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต 
และดำรงชีวิตอยู่รวมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
                    กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
                   2. บริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสาน
ความเป็นไทย 
                    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเฉพาะทางทุกสาขาวิชา 
                    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะโดยน้อมนำหลักปรัญญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
                    กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 
                    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ศูนย์วิทยบริการ แหล่งเรียนรู้ให้
สะอาดเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
                    กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
                   3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
                    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
                    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และ
ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง  
                   4.  สร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการศกึษา 
                    กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
                    กลยุทธ์ที่ 2 บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
                    กลยุทธ์ที่ 3 ระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
                   5.  ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
                    กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์  
และโครงการวิชาชีพ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
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 2.7 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
           รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาครัฐ รางวัลอื่น ๆ ชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ร่วมกับ มูลนิธิเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวดวิจิตรตระการ
กรองร้อยกระเช้าดอกไม้ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์
ใบตอง  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยพานพุ่ม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการเย็บ
ร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ทักษะการจัดรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น “ท่องเที่ยวชุมชน วิถีไทย วิถีถ่ิน” (ปวช.) 

รองชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เข้าร่วมแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บ
เครื่องแต่งกายสู่สากล 

รองชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ทักษะการจัดรายการนำเที่ยว “สุดยอดมัคคุเทศ”
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมกาการ
อาชีวศึกษา 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพิมพ์อังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ (ปวช.เดี่ยว) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก        
(ปวส.เดี่ยว) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Me-D ซอสคานาเป้ จากมะม่วงหาว
มะนาวโห่ งานประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรม 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

ทีมธุรกิจประเภทผลประกอบการดีเด่น การ
แข่งขันโครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ 
(RRR Award) ระดับชาติ กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร 
ชื่อผลงานกระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 
ชนิด (Gaba Rice & Filet Tule) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร 
ชื่อผลงานกระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 
ชนิด (Gaba Rice & Filet Tule) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การพัฒนาทาร์ตเค้กจากแป้งข้าวเม่าเสริมจมูก
ข้าว 5 ชนิด 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

การพัฒนาสีน้ำชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (World 
Skills Thailand 2020) สาขาการจัดดอกไม้ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 
สมุทรปราการ 

แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (World 
Skills Thailand 2020) สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (World Skills 
Thailand 2020) สาขาทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ วิทยาลัยการแรงงาน 
กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (World Skills 
Thailand 2020) สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี 

ชนะเลิศ ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 5 
นครราชสีมา 

เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานศิลปะ
บนผิวน้ำ 

ชนะเลิศ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ ชื่อ
ผลงานรฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรม
ซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน Anti Ant Chalk 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan) ระดับ ปวส. 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เข้าร่วมแข่งขัน ประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้การ
นำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา 

เข้าร่วมแข่งขันทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 
28 (World Skills Thailand 2020) สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี 

รองชนะเลิศ ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 5 
นครราชสีมา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
เข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 
(World Skills Thailand 2020) ทักษะการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม  

ชนะเลิศ ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 5 นครราชสีมา 

เข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 
(World Skills Thailand 2020) ทักษะการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 5 นครราชสีมา 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการจัดทำและนำเสนอรายการนำ
เที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การพัฒนาซอสคานาเป้สำหรับงานเลี้ยงค็อกเทลจากมะม่วง
หาวมะนาวโห่ 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การแข่งขันฝีมือแรงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (World Skills 
Thailand 2020)สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี  

รางวัลอื่น ๆ ภาค สถานบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 5 นครราชสีมา 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ The Marketing 
Challenge ระดับ ปวช. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 
สาขาวิชา การตลาด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ 
ระดับ ปวส. ประเภทวิชา บรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan) ระดับ ปวส. 
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ  
ระดับ ปวส. ประเภทวิชา บรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

การพัฒนาทาร์ตเค้กจากแป้งข้าวเม่าเสริมจมูกข้าวกล้อง 5 
ชนิด 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

การพัฒนาสีน้ำชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
การพัฒนาซอสคานาเป้สำหรับงานเลี้ยงค็อกเทลจากมะม่วง
หาวมะนาวโห่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานโครงการต้อนรับและเลี้ยงอาหาร
ช้างสุรินทร์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด จังหวัดสุรินทร์ 

ร่วมสืบสาน ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย รางวัลอื่น ๆ จังหวัด จังหวัดสุรินทร์ 
 
 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
“สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น  รางวัลอื่น ๆ ชาติ กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน 
สถานศึกษาต้นแบบ การพัฒนาชุดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (Online Course) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับคัดเลือกเป็น “Excellent 
Center”  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกเป็น “Excellent 
Center”  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ ระดับดีเด่น การ
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ “CSNP 
Journal การวิจัยด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 5  
และวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 1 

การจัดตกแต่งสถานที่ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
และวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

ชนะเลิศ ชาติ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

รองชนะเลิศ ชาติ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ประกวดสำรับอาหารพื้นถิ่น ในงาน "ภูมิปัญญา
สุรินทร์ ศิลป์พื้นบ้าน อาหารชาติพันธุ์" (ภายใต้
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น)  

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

สถานศึกษาท่ีมีส่วนส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์การ
แต่งกายด้วยผ้าไทย ในงาน "ถือตะกร้า นุ่งผ้าไทย  
ใช้ปิ่นโต"  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุรินทร์ 

ร่วมสืบสานวัฒนธรรม “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์  รางวัลอื่น ๆ จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ 

เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการ ในการจัด
งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 “วิจัยและ
นวัตกรรมวิถีใหม่”  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ให้การสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อำเภอเมืองสุรินทร์ 

บริจาคสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการรักษาโรคติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด โรงพยาบาลสุรินทร์ 

ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวยสากล-ไทยสมัครเล่น  
ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดสุรินทร์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุรินทร์  

เป็นวิทยากรอบรมด้านโภชนาการและ การบริหาร
สำหรับนักท่องเที่ยวตามโครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน (กิจกรรมจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ
ให้กับชุมชน)  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล
สวาย  

ได้รับคัดเลือกเครือข่ายขชองศูนย์ระดับภาคว่าด้วย
การพัฒนาการศึกษาทางเทคนิคของซีมีโอ 
(SEAMEO) สาขาวิชาการโรงแรม  

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  

ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิการศึกษา
และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานชาติ (AFS)  
ด้านอาชีวศึกษา  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  
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 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสายสิริ สายยศ  
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ  
ทีมธุรกิจประเภทผลประกอบการดีเด่น กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางรัชนี อัศวจุฬามณีนำเสนอ  
ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Me-D ซอสคานา
เป้ จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ งานประชุมวิชาการวิจัย
และนวัตกรรม 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

นางรุ่งทิวา สลากัน  
ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Me-D ซอสคานา
เป้ จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ งานประชุมวิชาการวิจัย
และนวัตกรรม 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

นายรัตน์ชตะ อินทรวิศิษฎ์  
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวดวิจิตรตระการกรอง
ร้อยกระเช้าดอกไม้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางมยุรี ศรีจันทร์เวียง  
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวดวิจิตรตระการกรอง
ร้อยกระเช้าดอกไม้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางมยุรี ศรีจันทร์เวียง  
การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยพานพุ่ม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการเย็บร้อย 
ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายรัตน์ชตะ อินทรวิศิษฎ์  
การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยพานพุ่ม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางศิริพร พงศธรวิวัฒน์  
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวขวัญศมล รัฐสมุทร  
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจุติพร กลางกัลยา  
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศรีสุภา แจ่มใส  
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางรุ่งทิวา สลากัน  
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ในฐานะ
เป็นผู้ปฏิบัติงานตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่
เป็นประจักษ์ชัด 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ คุรุสภา 

นางรุ่งทิวา สลากัน  
ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีศรีอาชีวะ”  
สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางนิทรา สร้อยนาก  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะพิมพ์อังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ (ปวช.เดี่ยว) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายศุภกิจ ศรีวิชา  
ครูผู้ควบคุม ทักษะการจัดรายการนำเที่ยว  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางแพรววา รัตนะ  
ครูผู้ควบคุม ทักษะการจัดรายการนำเที่ยว  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนิตยา สุทธิมูล  
ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์งานศิลปะบนผิวน้ำ 

ชนะเลิศ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนิตยา สุทธิมูล  
ครูผู้คบคุมการแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่อง
แต่งกายสู่สากล  

รองชนะเลิศ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางนิทรา สร้อยนาค  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก (ปวส.เดี่ยว) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธำรงเกียรติ์  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก (ปวส.เดี่ยว) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววันพ็ญ พริ้งเพราะ  
ครูที่ปรึกษาทีมธุรกิจหอมนัวร์ ประเภทผลประกอบการดีเด่น 
การแข่งขันโครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ 
(RRR Award) ระดับชาติ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ  

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววันพ็ญ พริ้งเพราะ  
ครูที่ปรึกษาทีมธุรกิจหอมนัวร์ ประเภทผลประกอบการดีเด่น 
การแข่งขันโครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ  
(RRR Award) ระดับชาติ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ  

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวขวัญศมล รัฐสมุทร  
ครูที่ปรึกษาทีมธุรกิจหอมนัวร์ ประเภทผลประกอบการดีเด่น 
การแข่งขันโครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ          
(RRR Award) ระดับชาติ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ  

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางรัชนี อัศวจุฬามณี  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
ชื่อผลงาน Anti ant chalk 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสมฤทัย สันติวรวัฒน์ โรบินสัน  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
ชื่อผลงาน Anti ant chalk 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวขณีดา จวงพันธ์  
ครูทีป่รึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
ชื่อผลงาน Anti ant chalk 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกัลยา กิ่งแก้ว  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
ชื่อผลงาน Anti ant chalk 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางรุ่งทิพย์ ศักดิ์รัตนมาศ  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
ชื่อผลงาน Anti ant chalk 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพรพิทักษ์ ศรีแก้ว  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์
สมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายนพอนันต์ นรโคตร  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์
สมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอิสระภาพ วิชัย  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์
สมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวภัทรภร ละม้ายวรรณ  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์
สมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางลัคนา จันทร์ศิริ  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์
สมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายรัตน์ชตะ อินทรวิศิษฎ์  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวณิชาดา จันทร์กลิ่น  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวธิดา พ่อค้า  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนภาพร เหล่าพิชิต  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางมยุรี ศรีจันทร์เวียง  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอารีย์ พินิตธรรมนาถ  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนภาพร วงค์นาค  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนลินี ดมหอม  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางาสาวขวัญศมน รัฐสมุทร  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวปภารัช บุญยืน  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวดวงใจ นาชัยทอง  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจุติพร กลางกัลยา  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนภาพร เหล่าพิชิต  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกาญจนภา มานิตย์  
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้การ
นำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางาสาวขวัญศมน รัฐสมุทร  
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้การ
นำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนลินี ดมหอม  
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้การ
นำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนภาพร วงค์นาค  
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้การ
นำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอารีย์ พินิจธรรมนาถ  
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้การ
นำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางรุ่งทิวา สลากัน  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan) ระดับ ปวส. 
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ The Marketing 
Challenge ระดับ ปวช. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 
สาขาวิชา การตลาด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวขวัญศมน รัฐสมุทร  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ 
ระดับ ปวส. ประเภทวิชา บรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  
เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานโครงการต้อนรับและเลี้ยงอาหาร
ช้างสุรินทร์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด จังหวัดสุรินทร์ 

นายนิวัติ ตังวัฒนา  
เป็นผู้มีผลงานการบริหารงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นางสาวสายสิริ สายยศ  
เป็นผู้มีผลงานการบริหารงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นางสาวจุติพร กลางกัลยา  
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาทาร์ต เค้กจากแป้งข้าวเม่า
เสริมจมูกข้าวกล้อง 5 ชนิด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวธิดา พ่อค้า  
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาทาร์ต เค้กจากแป้งข้าวเม่า
เสริมจมูกข้าวกล้อง 5 ชนิด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวกันตยา เลิศอรุณรัตน์  
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาทาร์ต เค้กจากแป้งข้าวเม่า
เสริมจมูกข้าวกล้อง 5 ชนิด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 



49 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวกันตยา เลิศอรุณรัตน์  
ครทูี่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาสีน้ำชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวธิดา พ่อค้า  
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาสีน้ำชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นางรุ่งทิพย์ จีนะกาญจน์  
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาสีน้ำชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นางรุ่งทิพย์ จีนะกาญจน์  
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาซอสคานาเป้สำหรับงานเลี้ยง
ค็อกเทลจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวธิดา พ่อค้า  
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาซอสคานาเป้สำหรับงานเลี้ยง
ค็อกเทลจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นางรัชนี อัศวจุฬามณี  
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาซอสคานาเป้สำหรับงานเลี้ยง
ค็อกเทลจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวนภาพร เหล่าพิชิต  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปภารัช บุญยืน  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจุติพร กลางกัลยา  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวนลินี ดมหอม  
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้การ
นำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางาสาวขวัญศมน รัฐสมุทร  
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้การ
นำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกาญจนภา มานิตย์  
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้การ
นำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจุติพร กลางกัลยา  
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนา ทาร์ตเค้กจากแป้งข้าวเม่า
เสริม จมูกข้าว 5 ชนิด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวธิดา พ่อค้า  
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนา ทาร์ตเค้กจากแป้งข้าวเม่า
เสริม จมูกข้าว 5 ชนิด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวกันตยา เลิศอรุณรัตน์  
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนา ทาร์ตเค้กจากแป้งข้าวเม่า
เสริม จมูกข้าว 5 ชนิด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวกันตยา เลิศอรุณรัตน์  
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาสีน้ำชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวกันตยา เลิศอรุณรัตน์  
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาสีน้ำชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวธิดา พ่อค้า  
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาสีน้ำชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นางรุ่งทิพย์ จีนะกาญจน์  
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาสีน้ำชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางรุ่งทิพย์ จีนะกาญจน์  
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนา ซอสคานาเป้สำหรับงาน
เลี้ยงค็อกเทลจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวธิดา พ่อค้า  
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนา ซอสคานาเป้สำหรับงาน
เลี้ยงค็อกเทลจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นางรัชนี อัศวจุฬามณี  
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนา ซอสคานาเป้สำหรับงาน
เลี้ยงค็อกเทลจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวปภารัช บุญยืน  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวดวงใจ นาชัยทอง  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจุติพร กลางกัลยา  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนภาพร เหล่าพิชิต  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกาญจนภา มานิตย์  
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้การ
นำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางาสาวขวัญศมน รัฐสมุทร  
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้การ
นำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนลินี ดมหอม  
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้การ
นำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนภาพร วงค์นาค  
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้การ
นำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอารีย์ พินิจธรรมนาถ  
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้การ
นำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายรัตน์ชตะ อินทรวิศิษฎ์  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณิชาดา จันทร์กลิ่น  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวธิดา พ่อค้า  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนภาพร เหล่าพิชิต  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางมยุรี ศรีจันทร์เวียง  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางลัคนา จันทร์ศิริ  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรม
ซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวภัทรภร ละม้ายวรรณ  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรม
ซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายนพอนันต์ นรโคตร  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรม
ซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพรพิทักษ์ ศรีแก้ว  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรม
ซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางรัชนี อัศวจุฬามณี  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชื่อผลงาน Anti ant chalk 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสมฤทัย สันติวรวัฒน์ โรบินสัน  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชื่อผลงาน Anti ant chalk 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวขณีดา จวงพันธ์  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชื่อผลงาน Anti ant chalk 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกัลยา กิ่งแก้ว  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชื่อผลงาน Anti ant chalk 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางรุ่งทิพย์ ศักดิ์รัตนมาศ  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชื่อผลงาน Anti ant chalk 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้อง 9 ชนิด  
9 Gaba Rice & Filet Tule 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางาสาวขวัญศมน รัฐสมุทร  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้อง 9 ชนิด  
9 Gaba Rice & Filet Tule 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนภาพร วงค์นาค  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้อง 9 ชนิด  
9 Gaba Rice & Filet Tule 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนลินี ดมหอม  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้อง 9 ชนิด  
9 Gaba Rice & Filet Tule 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอารีย์ พินิจธรรมนาถ  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้อง 9 ชนิด  
9 Gaba Rice & Filet Tule 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

  
 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์  
"ผู้บริหารดี ศรีอาชีวะ" ในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์  
เข้าร่วมการพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน์ 
(Online Course)  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์  
สนับสนุน นายอภิสิทธิ์ อุส่าห์ดี ผู้ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง
และดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ  
รุ่นที่ 10 

รองชนะเลิศ ชาติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี องค์ประธาน
โครงการ TO BE 
NUMBER ONE  
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางรุ่งทิวา สลากัน  
ได้รับคัดเลือกเป็น “Excellent Teacher 4.0” 
สาขาวิชาการตลาด  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  

นางรุ่งทิวา สลากัน  
ได้รับคัดเลือกเป็น “Excellent Teacher 4.0” 
สาขาวิชาการตลาด  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  

นางรุ่งทิวา สลากัน  
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ คุรุสภา 

นางนิกษ์นิภา นิยมทอง  
ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายศุภกิจ ศรีวิชา  
ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”  
สาขาวิชาการท่องเที่ยว  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  

นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ  
ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”  
สาขาวิชาการตลาด  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  

นางรุ่งทิวา สลากัน  
ได้รับรางวัลผู้นำเสนอบทความวิจัยภาคโปสเตอร์ ระดับ
ดีเด่น การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 
ระดับชาติ “CSNP Journal การวิจัยด้านอาชีวะและ
เทคนิคศึกษาพัฒนานวัตกรรมเพ่ือชุมชนและท้องถิ่น 
ครั้งที่ 5  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 1  

นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี  
ได้นำเสนอผลงานวิจัยกลุ่ม กลุ่มเกษตรศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคโปสเตอร์ 
เรื่อง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานศิลปะบนผิวน้ำ ใน
การจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์  
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางการุณี วิบูลชัย  
นำเสนอผลงานวิจัยกลุ่ม กลุ่มเกษตรศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคโปสเตอร์ 
เรื่อง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานศิลปะบนผิวน้ำ ใน
การจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติราชมงคลสุรินทร์  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  

นางสาวกาญจนภา มานิตย์  
ได้นำเสนอผลงานวิจัยกลุ่ม กลุ่มเกษตรศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคโปสเตอร์ 
เรื่อง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานศิลปะบนผิวน้ำ ใน
การจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  

นางสาวธิดา พ่อค้า  
ได้นำเสนอผลงานวิจัยกลุ่ม กลุ่มเกษตรศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคโปสเตอร์ 
เรื่อง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานศิลปะบนผิวน้ำ ใน
การจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  

นางรุ่งทิพย์ จีนะกาญจน์  
ได้นำเสนอผลงานวิจัยกลุ่ม กลุ่มเกษตรศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคโปสเตอร์ 
เรื่อง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานศิลปะบนผิวน้ำ ใน
การจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  

นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์  
บัตร เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง
และดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ 
รุ่นที่ 10 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี องค์ประธานโครงการ TO 
BE NUMBER ONE 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์  
ผ่านการอบรมทบทวนเกณฑ์ การประเมิน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์  
ปฏิบัติหน้าที่ วิทยากรสนับสนุน การฝึกอบรม
ผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วป (G.I.C.) รุ่นที่ 
2/2563 และผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้น
ความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นที่ 2/2563  

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
 

ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม  

นางสาวธิดา พ่อค้า  
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบริษัท
เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 

นางรุ่งทิพย์ จีนะกาญจน์  
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา  

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบริษัท
เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 

นางสาวนิตยา สุทธิมูล  
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา  

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบริษัท
เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 

นางสาวธันยาภรณ์ ไชยสอน  
ครูผู้ควบคุม ทักษะการผสมเครื่องดื่ม 
ประเภท Classic Bartender งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน  

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวธันยาภรณ์ ไชยสอน  
ครูผู้ควบคุม ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair 
Bartender งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน  

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวธันยาภรณ์ ไชยสอน  
ครูผู้ควบคุม ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair 
Bartender งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน  

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวอมราวดี ขาวงาม  
ครูผู้ควบคุม ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธำรงเกียรติ์  
กรรมการจัดการแข่งขัน ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน  

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวรุ่งนภา คิดกล้า  
ครูผู้ควบคุม ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธำรงเกียรติ์  
กรรมการจัดการแข่งขัน ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาววนิดา คงชูดี  
ครูผู้ควบคุม ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ  
ครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญเงิน ทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายโยธิน บุญยงค์  
ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุธรรมมา ไชยยา  
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย
กระเช้าดอกไม้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการเย็บร้อย 
ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

นางสาวนภัสสร ไชยถา  
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย
กระเช้าดอกไม้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการเย็บร้อย 
ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

นางสาวธวัลหทัย ทองแย้ม  
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย
กระเช้าดอกไม้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการเย็บร้อย 
ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

นางสาวอังคณา นามเย็น  
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย
กระเช้าดอกไม้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการเย็บร้อย 
ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายเอกรินทร์ ปิยังคะบุตร  
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวดวิจิตรตระการ
กรองร้อยกระเช้าดอกไม้ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

นางสาวกฤติลักษณ์ จันนุบิ้น  
การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยพานพุ่ม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โครงการเย็บร้อย  
ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

นางสาวประกายทิพย์ ชมบุญ  
การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยพานพุ่ม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โครงการเย็บร้อย  
ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

นางสาวพนิดา เอิกเกริก  
การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยพานพุ่ม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โครงการเย็บร้อย  
ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

นางสาวอารียา หอมขจร  
การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยพานพุ่ม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โครงการเย็บร้อย  
ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

นายสรศักดิ์ กว้างขวาง  
การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยพานพุ่ม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โครงการเย็บร้อย  
ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

นางสาวอภิฤดี สมศรี  
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวชลธิชา คงมี  
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายธีรเดช เชิดดอก  
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายทรงชัย นาคสกุล  
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจิราธร ผลสมหวัง  
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐสินี คงศรี  
ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว (ปวส.) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายโยธิน บุญยงค์  
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 

นายโยธิน บุญยงค์  
ผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นายโยธิน บุญยงค์  
ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายนัครินทร์ เริงรื่น  
เข้าร่วมแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บ
เครื่องแต่งกายสู่สากล 

รองชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวีระพงษ์ เบ็ญเจิด  
เข้าร่วมแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บ
เครื่องแต่งกายสู่สากล 

รองชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเจนจิรา ธรรมครบุรี  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก  
(ปวส.เดี่ยว) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอภัสรา บันลือทรัพย์  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร ชื่อ
ผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด 
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวศศิกานต์ ยอดชะลูด  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด  
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววีรยา สุขล้อม  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด  
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพิมพ์วิภา สุขสกุลเบญจมาศ  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด 
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รองชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปรินทร จันดาวรรณ  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด  
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวคริษฐา โอษฐงาม  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด 
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนิรมล บันลือทรัพย์  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด  
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวธิดารัตน์ ชโลธร  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด  
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 
 



63 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวจันธิรา จันนุบิน  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด  
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจณิตสตาร์ ปิยศิริพงษ์  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด  
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวคริษฐา โอษฐงาม  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด  
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวคริษฐา โอษฐงาม  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด  
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอารียา จงหมื่นไวย์  
ทีมธุรกิจหอมนัวร์ ประเภทผลประกอบการดีเด่น การแข่งขัน
โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award) 
ระดับชาติ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาใน
การเป็นผู้ประกอบการ  

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพัชรินทร์ นวลมะณี  
ทีมธุรกิจหอมนัวร์ ประเภทผลประกอบการดีเด่น การแข่งขัน
โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award) 
ระดับชาติ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาใน
การเป็นผู้ประกอบการ  

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายศิวนาถ สุธารส  
ทีมธุรกิจหอมนัวร์ ประเภทผลประกอบการดีเด่น การแข่งขัน
โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award) 
ระดับชาติ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาใน
การเป็นผู้ประกอบการ  

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายธีรเดช เชิดดอก  
ทีมธุรกิจหอมนัวร์ ประเภทผลประกอบการดีเด่น การแข่งขัน
โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award) 
ระดับชาติ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาใน
การเป็นผู้ประกอบการ  

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวชนะสุกาญ พรงาม  
ทีมธุรกิจหอมนัวร์ ประเภทผลประกอบการดีเด่น การแข่งขัน
โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award) 
ระดับชาติ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาใน
การเป็นผู้ประกอบการ  

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอภัสรา บันลือทรัพย์  
การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ  
ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศศิกานต์ ยอดชะลูด  
การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ  
ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปรินทร จันดาวรรณ  
การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ  
ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนิรมล บันลือทรัพย์  
การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ  
ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา 

นางสาวธิดารัตน์ ชโลธร  
การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ  
ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวจณิตสตาร์ ปิยศิริพงษ์  
การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ  
ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวคริษฐา โอษฐงาม  
การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ  
ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวจันธิรา จันนุบิน  
การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ  
ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายกิติศักดิ์ โปร่งจันทึก  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายเจษฎาภรณ์ ดาทอง  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวทิพย์สุดา ชมพูศรี  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายอมรเทพ มันทุราช  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายพลรักษ์ ชัยสุวรรณ  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนิรสา ผดุงศรี  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวไปรยา จันทรัตน์  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวชุติการญจน์ ฉัตรเงิน  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวชญาดา ยอดเสาดี  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจีระศักดิ์ มั่นหมาย  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอภัสรา บันลือทรัพย์  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร 
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด  
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศศิกานต์ ยอดชะลูด  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด  
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววีรยา สุขล้อม  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด  
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพิมพ์วิภา สุขสกุลเบญจมาศ  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด 
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวปรินทร จันดาวรรณ  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด 
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวคริษฐา โอษฐงาม  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด 
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนิรมล บันลือทรัพย์  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด 
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวธิดารัตน์ ชโลธร  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด 
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวจันธิรา จันนุบิน  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด 
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวจณิตสตาร์ ปิยศิริพงษ์  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร  
ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด 
(9 Gaba Rice & Filet Tule) 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอังคณา นามเย็น  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวสร้อยทอง แสนกล้า  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวนภัสสร ไชยถา  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวธวัลหทัย ทองแย้ม  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวกฤติลักษณ์ จันนุบิน  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายกิติศักดิ์ บูรณะ  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายธนวัฒน์ พรหมวัฒน์  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายภานุวัฒน์ ปัดทุมฝาง  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายโยธิน บุญยงค์  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายเอกรินทร์ ปิยังคะบุตร  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวสุพภาพร ศรีเนตร  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์
สมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอารีรัตน์ ยิ่งมี  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์
สมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอุบลวรรณ จันทร์หอมฟุ้ง  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมอง
กลฝังตัว ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายวิษณุ โอษฐงาม  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมอง
กลฝังตัว ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวปิยะดา ชาวนา  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมอง
กลฝังตัว ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวปิยะดา ชาวนา  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมอง
กลฝังตัว ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวปริยานุช บุญสงค์  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมอง
กลฝังตัว ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวสุวิมล ประจิมนอก  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมอง
กลฝังตัว ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวกรรณิการ์ สมบุตร  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมอง
กลฝังตัว ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอลีนา ทรงวาจา  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมอง
กลฝังตัว ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวปนัดดา โต๊ะงาม  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมอง
กลฝังตัว ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวสุจรรญา สุภาวิมล  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
ชื่อผลงาน Anti ant chalk 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวจิตติมา ฉัตรทัน  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
ชื่อผลงาน Anti ant chalk 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพิมพ์ชนก สุพรรณ์  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
ชื่อผลงาน Anti ant chalk 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกาญจนา แท่นดี  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
ชื่อผลงาน Anti ant chalk 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวภัคจิรา แนมดี  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
ชื่อผลงาน Anti ant chalk 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวฟ้าณัชชา วิเชียรรัตน์  
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ “Creative marking Plan” ระดับทีม ปวส. 
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายทะนงศักดิ์ ปราศจาก  
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ “Creative marking Plan” ระดับทีม ปวส. 
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุนันทา เหมือนดี  
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ “Creative marking Plan” ระดับทีม ปวส. 
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชิตพล สารภี  
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ  
ระดับ ปวส. ประเภทวิชา บรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุดารัตน์ พิงภูงา  
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ  
ระดับ ปวส. ประเภทวิชา บรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวละออกเดือน กลีบม่วง  
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ  
ระดับ ปวส. ประเภทวิชา บรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอารียา จงหมื่นไวย์  
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ  
ระดับ ปวส. ประเภทวิชา บรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอภิฤดี สมศรี  
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ  
ระดับ ปวส. ประเภทวิชา บรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุนิศา ก่อแก้ว  
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ The Marketing 
Challenge ระดับ ปวช. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 
สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววรวรรณ สายสุด  
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ The Marketing 
Challenge ระดับ ปวช. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 
สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวชนากานต์ สุดาปัน  
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ The Marketing 
Challenge ระดับ ปวช. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 
สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวมาริสา เกิดดี  
แข่งขันฝีมือชนแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (World Skills 
Thailand 2020)สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี  

รางวัลอื่น ๆ ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 5 นครราชสีมา 

นางสาววีรยา สุขล้อม  
การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 
9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพิมพ์วิภา สุขสกุลเบญจมาศ  
การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 
9 Gaba Rice & Filet Tule 

   

นางสาววีรยา สุขล้อม  
การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 
9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนุสิตา สนธิวา  
การพัฒนาซอสคานาเป้สำหรับงานเลี้ยงค็อกเทลจากมะม่วง
หาวมะนาวโห่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวตุลยดา ดุลขุนทด  
การพัฒนาซอสคานาเป้สำหรับงานเลี้ยงค็อกเทลจากมะม่วง
หาวมะนาวโห่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นายพีระพงศ์ ดาราศี  
การพัฒนาทาร์ตเค้กจากแป้งข้าวเม่าเสริมจมูกข้าว 5 ชนิด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวอารยา การะเกด  
การพัฒนาทาร์ตเค้กจากแป้งข้าวเม่าเสริมจมูกข้าว 5 ชนิด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวทัศนีย์ ใจปัญญา  
การพัฒนาทาร์ตเค้กจากแป้งข้าวเม่าเสริมจมูกข้าว 5 ชนิด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นายศราวุฒิ สมเป็นชาย  
การพัฒนาสีน้ำชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นายโยธิน บุญยงค์  
การพัฒนาสีน้ำชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นายภณพล คิดสำราญ  
การพัฒนาสีน้ำชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นายภณพล คิดสำราญ  
การพัฒนาสีน้ำชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวอภิฤดี สมศรี  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. 
ประเภททีม 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอารียา จงหมื่นไวย์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. 
ประเภททีม 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวละออกเดือน กลีบม่วง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. 
ประเภททีม 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุดารัตน์ พิงภูงา  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. 
ประเภททีม 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชิตพล สารภี  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. 
ประเภททีม 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวฟ้าณัชชา วิเชียรรัตน์การ  
แข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative 
marking Plan” ระดับทีม ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุนันทา เหมือนดี  
แข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative 
marking Plan” ระดับทีม ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายทะนงศักดิ์ ปราศจาก  
แข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative 
marking Plan” ระดับทีม ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายทะนงศักดิ์ ปราศจาก  
แข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative 
marking Plan” ระดับทีม ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวฟ้าณัชชา วิเชียรรัตน์การ  
แข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative 
marking Plan” ระดับทีม ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุนันทา เหมือนดี  
แข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative 
marking Plan” ระดับทีม ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสุนิศา ก่อแก้ว  
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ The Marketing 
Challenge ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวชนากานต์ สุดาปัน  
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ The Marketing 
Challenge ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววรวรรณ สายสุด  
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ The Marketing 
Challenge ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายโยธิน บุญยงค์  
เป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด จังหวัดสุรินทร์ 

นายโยธิน บุญยงค์  
เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

นายโยธิน บุญยงค์  
เป็นเด็กดีและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
สาขาศิลปวัฒนธรรม  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ คณะกรรมการจัดหางานวันเยาวชน
แห่งชาติ 

นายโยธิน บุญยงค์  
การแข่งขันกิจกรรม “เด็กไทยกับ
เทคโนโลยี ชวนน้องมาไลฟ์สดผ่าน
เฟซบ๊ค” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  

รองชนะเลิศ ชาติ กระทรวงวัฒนธรรม  

นายอภิสิทธิ์ อุส่าห์ดี  
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 
TO BE NUMBER ONE IDOL 
ระดับประเทศ รุ่นที่ 10  

รองชนะเลิศ ชาติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายอภิสิทธิ์ อุส่าห์ดี  
MLT Happy Boy & Girl จากเมืองไทย 
ประกันชีวิต ในการประกวดเยาวชนต้นแบบ
เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 
ระดับประเทศ รุ่นที่ 10 

ชนะเลิศ ชาติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์
ประธานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE 

นายอภิสิทธิ์ อุส่าห์ดี  
Smart Boy & Girl จาก MTI ในการประกวด
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER 
ONE IDOL ระดับประเทศ รุ่นที่ 10  

ชนะเลิศ ชาติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์
ประธานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE 

นายอภิสิทธิ์ อุตส่าห์ดี  
MYSS IDOI จากคะแนนโหวตผ่าน 
Application Line MYS ระดับประเทศ ใน
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ รุ่นที่ 10  

ชนะเลิศ ชาติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์
ประธานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE 

นางสาวเพทรา บุญร่วม  
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic 
Bartender งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายธีรชัย ไวเรียบ  
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair 
Bartender งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวหทัยชนก ธาตุนะ  
ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือรายการภายนอก งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวชลริน กงจักร  
ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 

   

นางสาวภาณินี สืบนุการณ์  
ทักษะการพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวอินทิรา โพนคำ  
ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  

รางวัลอื่น ๆ 
 

ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

นางสาวอรัญญา เสนาะเสียง  
ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวกาญจนา เจนขนบ  
ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายปรัตน์ จารัตน์  
ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวชนะสุกาญ พรงาน  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวอารียา จงหมื่นไวย์  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายชิตพล สารภี  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวชนากานต์ บูรณะ  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายเกียรติศักดิ์ แก้วศรี  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาววรารัตน์ สมานทรัพย์  
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย  

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายจารุวิทย์ รุ่งเรืองศรี  
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย  

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวบุญญาพร หาญเหี้ยม  
ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่ง
กายสู่สากล  

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวรัชฎา แสงงาม  
ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่ง
กายสู่สากล  

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายวีระพงษ์ เบ็ญเจิด  
ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่ง
กายสู่สากล  

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวจริยา บุญมา  
กระดานไวท์บอร์ดลบอัตโนมัติ  
(Whiteboard Eraser) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นาย ณัฐกิตติ์ ทันดี  
กระดานไวท์บอร์ดลบอัตโนมัติ  
(Whiteboard Eraser) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวภาวิณี สโนทอง  
กระดานไวท์บอร์ดลบอัตโนมัติ  
(Whiteboard Eraser) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวชนิดา มุตตะโสภา  
กระดานไวท์บอร์ดลบอัตโนมัติ  
(Whiteboard Eraser) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวสุภัสสร วรรณูปถัมภ์  
กระดานไวท์บอร์ดลบอัตโนมัติ  
(Whiteboard Eraser) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวสุพรรณี ศรีแก้ว ผลงานโห่วฮ้ิววว... รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพักช่างสุรินทร์ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายนัทธมน เจริญยิ่ง ผลงานโห่วฮ้ิววว... รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 
นางสาววิสา หวังสุดดี ผลงานโห่วฮ้ิววว... รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 
นางสาวเพชรมณี มีแสง ผลงานโห่วฮ้ิววว... รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 
นางสาวอินทิรา ดีแก่ ผลงาน โห่วฮ้ิววว... รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดสุรินทร์ 
นางสาวพัชราภา ยุงเจริญ ผลงานโห่วฮ้ิววว... รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 
นางสาวปาริชาติ ฉัตรทัน ผลงานโห่วฮ้ิววว... รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 
นางสาวปิยะดา สมานทอง ผลงานโห่วฮ้ิววว... รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 
นางสาวอลิษา คุณประโยชน์  
คุกกี้จากแป้งข้าวเม้าเสริมธัญพืช 9 ชนิด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวพิชญ์สินี ถ่ายสูงเนิน  
คุกกี้จากแป้งข้าวเม้าเสริมธัญพืช 9 ชนิด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นายณรงค์ศักดิ์ อินทรลี  
คุกกี้จากแป้งข้าวเม้าเสริมธัญพืช 9 ชนิด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวศิริลักษณ์ ประภาศรี  
คุกกี้จากแป้งข้าวเม้าเสริมธัญพืช 9 ชนิด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวสุภาพร คลายทุกข์  
คุกกี้จากแป้งข้าวเม้าเสริมธัญพืช 9 ชนิด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวสุนิสา วันสุข  
คุกกี้จากแป้งข้าวเม้าเสริมธัญพืช 9 ชนิด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวสุจิตรา สุดศรี  
คุกกี้จากแป้งข้าวเม้าเสริมธัญพืช 9 ชนิด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นายพิเชษฐ์ไชย ทองอ้ม  
คุกกี้จากแป้งข้าวเม้าเสริมธัญพืช 9 ชนิด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวพรรณิดา กระเเสโสม  
คุกกี้จากแป้งข้าวเม้าเสริมธัญพืช 9 ชนิด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นายอุทิศ สุดใจ  
คุกกี้จากแป้งข้าวเม้าเสริมธัญพืช 9 ชนิด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดสุรินทร์ 

นางสาวกัลยา สนั่นน้ำหนัก  
ผลงานคริสปี้ขนมไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวญาดารัตน์ เหลือดี  
ผลงานคริสปี้ขนมไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นายก้องภพ งามเยี่ยม  
ผลงานคริสปี้ขนมไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวอัญชนา อินสำราญ  
ผลงานคริสปี้ขนมไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดสุรินทร์ 

นางสาวดวงหทัย แสนกล้า  
ผลงานคริสปี้ขนมไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดสุรินทร์ 

นางสาวปวีณา ใสยิ่ง  
ผลงานคริสปี้ขนมไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวมัชฒิมา เสาทอง  
ผลงานคริสปี้ขนมไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวไผ่ฟ้า ทินรัมย์  
ผลงานคริสปี้ขนมไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาววราลี พัฒน์สาร  
ศาสตร์ศิลป์ถิ่นตำแร็ย (Tamrai Home) 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวมนัสนันท์ กะชั้น  
ศาสตร์ศิลป์ถิ่นตำแร็ย (Tamrai Home) 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นายโยธิน บุญยงค์  
ศาสตร์ศิลป์ถิ่นตำแร็ย (Tamrai Home) 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสาารพัดช่างสุรินทร์ 

นายธนวัฒน์ พรหมวัฒน์  
ศาสตร์ศิลป์ถิ่นตำแร็ย (Tamrai Home) 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นายกิตติศักดิ์ บูรณะ  
ศาสตร์ศิลป์ถิ่นตำแร็ย (Tamrai Home) 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวกฤติลักษณ์ จันนุบิน  
ศาสตร์ศิลป์ถิ่นตำแร็ย (Tamrai Home) 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวกมลทิพย์ สามสี  
ศาสตร์ศิลป์ถิ่นตำแร็ย (Tamrai Home) 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวแพรวรุ่ง แกมกล้า  
ศาสตร์ศิลป์ถิ่นตำแร็ย (Tamrai Home) 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาววรัญญา คำหลอม  
ศาสตร์ศิลป์ถิ่นตำแร็ย (Tamrai Home) 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวเพชลา โปทา  
ระบบแจ้งเตือนการอยู่เวรสำหรับบุคลากร 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวชลธิชา สินผดุงถาวร  
ระบบแจ้งเตือนการอยู่เวรสำหรับบุคลากร 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวศิรินภา แก้วมา  
ระบบแจ้งเตือนการอยู่เวรสำหรับบุคลากร 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวทิพวรรณ สุดงาม  
ระบบแจ้งเตือนการอยู่เวรสำหรับบุคลากร 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวประกายแก้ว เนตฝาง  
ระบบแจ้งเตือนการอยู่เวรสำหรับบุคลากร 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาว ศยามล ปิยะไพร  
ระบบแจ้งเตือนการอยู่เวรสำหรับบุคลากร  

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวศิริวรรณ จารัตน์  
ระบบแจ้งเตือนการอยู่เวรสำหรับบุคลากร 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวบุษรินทร์ โกรพิมาย  
ระบบแจ้งเตือนการอยู่เวรสำหรับบุคลากร 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวพรรณวษา แสวงทรัพย์  
ระบบแจ้งเตือนการอยู่เวรสำหรับบุคลากร 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นายพชรพล ปั่นหอม  
ระบบแจ้งเตือนการอยู่เวรสำหรับบุคลากร  

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นายภัทรธร เรืองแสงจันทร์  
PREME Emarketplace สำหรับธุรกิจ Pre-order 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวจุฑามณี ประพันชัย  
PREME Emarketplace สำหรับธุรกิจ Pre-order 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวกัณฐิกา จงดี  
PREME Emarketplace สำหรับธุรกิจ Pre-order 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวบังอร ระย้างาม  
PREME Emarketplace สำหรับธุรกิจ Pre-order 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวเบ็ญจพรรณ ชัยณรงค์  
PREME Emarketplace สำหรับธุรกิจ Pre-order 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวเบญญาภา นามเพราะ  
PREME Emarketplace สำหรับธุรกิจ Pre-order 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวยุภาพร กองสันเทียะ  
PREME Emarketplace สำหรับธุรกิจ Pre-order 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีทองสุข  
PREME Emarketplace สำหรับธุรกิจ Pre-order 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวรุ่งฟ้า เกสรบัว  
PREME Emarketplace สำหรับธุรกิจ Pre-order 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวเศรษฐิกุล บูรณ์เจริญ  
PREME Emarketplace สำหรับธุรกิจ Pre-order 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นายเมธา เรืองแสงจันทร์  
อาหารเสริมสัตว์จากกล้วยน้ำว้า ชนิดเม็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นายทวีวัฒน์ สมบัติศรี  
อาหารเสริมสัตว์จากกล้วยน้ำว้า ชนิดเม็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นายภูริช ตลับทอง  
อาหารเสริมสัตว์จากกล้วยน้ำว้า ชนิดเม็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวกรรภิรมย์ ช่างสาร  
อาหารเสริมสัตว์จากกล้วยน้ำว้า ชนิดเม็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวสุดารัตน์ รสหอม  
อาหารเสริมสัตว์จากกล้วยน้ำว้า ชนิดเม็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาว ถิรดา นามโสม  
อาหารเสริมสัตว์จากกล้วยน้ำว้า ชนิดเม็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวรติกร บุญเยี่ยม  
อาหารเสริมสัตว์จากกล้วยน้ำว้า ชนิดเม็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาววิไลวรรณ มีนะ  
อาหารเสริมสัตว์จากกล้วยน้ำว้า ชนิดเม็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวลัดดาวรรณ งามทวี  
อาหารเสริมสัตว์จากกล้วยน้ำว้า ชนิดเม็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาววิไลวัลย์ คาราวะ  
อาหารเสริมสัตว์จากกล้วยน้ำว้า ชนิดเม็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวจุฑามาศ หมายทวี  
ผลิตภัณฑ์เบียร์หมักผมสมุนไพร 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวจิดาภา ค้ำคูณ  
ผลิตภัณฑ์เบียร์หมักผมสมุนไพร 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวนุชนาฏ งามแฉล้ม  
ผลิตภัณฑ์เบียร์หมักผมสมุนไพร 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวจณิตสตาร์ ปิยศิริพงษ์  
รองบอนนุ่น (วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวศิรินทิพย์ รสหอม  
รองบอนนุ่น (วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวกิตติมา จุประมัตตัง  
รองบอนนุ่น (วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวณัฐนันท์ วิจิตรธรรม  
รองบอนนุ่น (วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวสิรัฐชา กิ่งก้านนาค  
รองบอนนุ่น (วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวลักษมี สมวาจา  
รองบอนนุ่น (วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวขนิษฐา อาจหาญยิ่ง  
รองบอนนุ่น (วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาววราพร เปลี่ยนดี  
รองบอนนุ่น (วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวธัญชนก เสพสุข  
รองบอนนุ่น (วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวพิมพ์นภา สมมี  
รองบอนนุ่น (วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวปิยะดา ชาวนา  
กล่องควันไฟไล่ยุงสำหรับคอกปศุสัตว์  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

 



83 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอารีรัตน์ ยิ่งมี  
กล่องควันไฟไล่ยุงสำหรับคอกปศุสัตว์  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวอุบลวรรณ จันทร์หอมฟุ้ง  
กล่องควันไฟไล่ยุงสำหรับคอกปศุสัตว์  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวชลิดา ปัญญาเอก  
กล่องควันไฟไล่ยุงสำหรับคอกปศุสัตว์  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวนภัสสร บูรณะ  
กล่องควันไฟไล่ยุงสำหรับคอกปศุสัตว์  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวนิธิโชติรส ดว้งต่าย  
กล่องควันไฟไล่ยุงสำหรับคอกปศุสัตว์  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวรัตนาพร พูนทรัพย์  
กล่องควันไฟไล่ยุงสำหรับคอกปศุสัตว์  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นางสาวปิยะดา แนบทางดี  
กล่องควันไฟไล่ยุงสำหรับคอกปศุสัตว์  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นายวัชรากร สุริวงศ์  
กล่องควันไฟไล่ยุงสำหรับคอกปศุสัตว์  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

นายฤทธิ์ไกร บูรณ์เจริญ  
ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว  

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายศุภกิจ ศรีวิชา  
ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว  

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายณัฐชพร วงษ์มา  
ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว  

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเตมิตามบริบทของสถานศึกษา  

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
     การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ 

มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

     1.1 ด้านความรู้ 
                 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

     1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
                 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

     1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่
ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที ่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
         สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับ
ดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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     2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

     2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
                 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

     2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
                 สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
         สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

     3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

     3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
                 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 



86 
 

ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

     4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
                1) ผลสัมฤทธิ์  
                           วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ปรากฎผล ดังนี้ 
                1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
                   1.1.1 เชิงปริมาณ 
                          1.1.1.1 จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
                                    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 420 คน 
                                    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 534 คน 
                                      รวมทั้งสิ้น 954 คน 
                          1.1.1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับ
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา   
คิดเป็นร้อยละ 100 
                   1.1.2 เชิงคุณภาพ 
                                  ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100   
ค่าคะแนน 5 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
                   1.1.3 ผลสะท้อน 
                                  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้การรับรองจากกรมแรงงานกระทรวงแรงงานให้เป็น
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 3 สาขาวิชา ได้แก่  
                                  1) สาขาวิชาช่างเย็บ ระดับ 1   
                                  2) สาขาวิชาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1   
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                                  3) สาขาวิชาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื ่มในธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร ระดับ 1     
                1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
                    ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยให้ถือว่าการสอบ 
V-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้ารับการทดสอบตามความ
สมัครใจ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

     4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
                1) ผลสัมฤทธิ์  
                2.1 ผู้เรียนมีสรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                  2.1.1 เชิงปริมาณ 
                       2.1.1.1 จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายมี 4 กลุ่ม รวม 504 คน ได้แก่  
                                 - ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ที่เรียนในรายวิชาธุรกิจและ
การเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 98 คน  
                                 - ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ที่เรียนในรายวิชาการขาย
เบื้องต้น จำนวน 120 คน 
                                 - ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ที่เรียนในรายวิชาโครงการ 
จำนวน 236 คน  
                                 - ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
จำนวน 50 คน 
                       2.1.1.2 จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบ
อาชีพอิสระ จำนวน 504 คน 
                   2.1.2 เชิงคุณภาพ 
                                  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู ้เรียนให้มี
สมรรถนะในการเป็นผู ้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสู ่การเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ อิสระ หรือสถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนว
ทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบธุรกิจ 11 ธุรกิจ อาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ระดับชาติ โดยมีโครงการส่งเสริมทำธุรกิจในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ 
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                                           - ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค  
                                           - ธุรกิจอาร์กริลล์    
                                           - ธุรกิจน้ำพริกกากหมู 
                                           - ธุรกิจช็อกโกนางเล็ต 
                                           - ธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น 
                                           - ธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอาง 
                                           - ธุรกิจกราฟิกดีไซน์ 
                                           - ธุรกิจรับเหมาการจัดการงานพิธีแบบครบวงจร 
                                           - ธุรกิจปั้นสิบหยิบล้าน 
                                           - ธุรกิจสุดปัง ขนมปังชีสยืด 
                                           - ธุรกิจว่าว wow  
                         2.1.2.1 ผู้เรียนได้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ
ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษากิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีน
อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการในผลงานธุรกิจว่าว wow ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2563 
                         2.1.2.2 ผู ้เรียนที ่ผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนให้มีสรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ ได้ส่งผลงานแผนธุรกิจเข้าร่วมการประกวดภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษากิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับชาติ ทีมธุรกิจด้านผลประกอบการดีเด่น ปีการศึกษา 2562 
                         2.1.2.3 ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการได้จัดทำ
ผลิตภัณฑ์จากรังไหมเพ่ือจำหน่ายในงาน OTOP ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานีและรับจ้างจัดทำพานพุ่มเพ่ือ
จำหน่ายในงานศิษย์เก่าฟ้าขาวอาชีวะสุรินทร์ 
                         2.1.2.4 ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการใน
รายวิชาโครงการสามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการประกวดและเผยแพร่โครงการวิชาชีพบูรณาการเรียน
การสอนในรายวิชาโครงการ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้อย่างเป็นรูปธรรม    
                   2.1.3 ผลสะท้อน 
                         2.1.3.1 ผู้เรียนที่ผ่านการส่งเสริม สนับสนุนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 
นำองค์ความร ู ้ท ี ่ ได ้ไปแข่งขันทักษะว ิชาชีพ การเขียนแผนธ ุรกิจ ได้ร ับรางวัลชนะเล ิศ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
                         2.1.3.2 ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ และมีองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพอิสระในอนาคต 
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                         2.1.3.3 ได้รับความเชื่อม่ันจากศูนย์ OTOP จังหวัดสุรินทร์ ให้สร้างสรรค์ผลงานใหม่
โดยใช้รังไหมสุรินทร์ ซึ ่งเป็นฝีมือของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ 
                         2.1.3.4 ผลการประกวดโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award) 
ระดับชาติ ภายใต้โครงการอบรมเสริมศักยภาพการในการเป็นผู้ประกอบการจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ดังนี้             
                                              - ปี 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อธุรกิจ ปะแอม 
                                              - ปี 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อธุรกิจ บานาเนีย 
                                              - ปี 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อธุรกิจ พายไทย 
                                              - ปี 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อธุรกิจ หอมนัวร์   
                                              อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม     
                2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
                  2.2.1 เชิงปริมาณ 
                       2.2.1.1 จำนวนผลงานของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเข้าร่วม
การประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  
จำนวน 42 ผลงาน  
                       2.2.1.2 จำนวนผลงานของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 
                                          - ระดับจังหวัด จำนวน 24 ผลงาน  
                                          - ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 9 ผลงาน 
                                          - เป็นตัวแทนในการแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ จำนวน 7 
ผลงาน  
                                          มีจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 40 ผลงาน  
                    2.2.2 เชิงคุณภาพ 
                             ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
                                 - ระดับสถานศึกษา จำนวน 42 รางวัล 
                                 - ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จำนวน 24 รางวัล 
                                 - ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 9 รางวัล 
                                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐานในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 30 ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับชาติ จำนวน 7 ทักษะ ได้แก่ 
                                    - ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว (ระดับ ปวส.) ประเภทเดี่ยว ได้รับ
รางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
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                                     - ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ (ระดับ ปวส.) ประเภททีม ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน 
                                     - ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ระดับปวช./ปวส.) ประเภททีม 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน 
                                     - ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ได้รับรางวัล   รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง       
                                     - ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญเงิน 
                                     - ทักษะการพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 
                                     - ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือรายการภายนอก ได้รับ
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง 
                                     - ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 เหรียญเงิน  
                                 - ระดับชาติ จำนวน – รางวัล 
                                     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพ้ืนฐานประเภทเดี่ยว ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
                                    - ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ (ระดับ ปวส.) ประเภททีม ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน 
                                    - ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ระดับปวช./ปวส.) ประเภททีม 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน 
                                    - ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง       
                                    - ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญเงิน 
                                    - ทักษะการพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 
                                    - ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือรายการภายนอก ได้รับ
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง   
                     2.2.3 ผลสะท้อน 
                                    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากำหนด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ โดยมีผลการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับปวช. และระดับปวส. จำนวน 38 รางวัล  โดยพิจารณาในภาพรวมมีผลการประเมินตาม 
ข้อ 1 และข้อ 3 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
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     4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู ้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที ่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
                1) ผลสัมฤทธิ์  
                    3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
                              3.1.1 เชิงปริมาณ 
                                  - จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชัน้ปีที่ 3 แรกเข้า 619 คน สำเร็จการศึกษา 398 คน 
                                  - จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชัน้ปีที่ 2 แรกเข้า 637 คน สำเร็จการศึกษา 516 คน   
                              3.1.2 เชิงคุณภาพ 
                                  - ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 64.29 
                                  - ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 81.00 
                                  - ผู้สำเร็จการศึกษาโดยรวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 72.77 
                                  สรุป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้ส่งเสริมกระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรยีน
ของสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการดังนี้ 
                                  - โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
                                  - โครงการการประเมินพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563  
                                  - โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
                                  - โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
คิดเป็นร้อยละ 90.23 
                              3.1.3 ผลสะท้อน 
                                      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้รับความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน สังคม และสถานประกอบการ เช่น  
                                  - โรงพยาบาลสุรินทร์  
                                  - กองกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดสุรินทร์  
                                  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
                                  - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ในการ
เผ้าระวังผู้เรียน มีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนว ผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลา ที่หลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน โดยพิจารณาภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 72.77 ค่าคะแนน 4 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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                    3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
                                3.2.1 เชิงปริมาณ 
                                       3.2.1.1 จำนวนนักเรียนนกัศึกษา ปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 2,810 คน (ไม่
รวมนักเรียนทวิศึกษา) 
                                                 - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1,586  คน 
                                                 - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1,224 คน  
                                       3.2.1.2 จำนวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ดังนี้  
                                                 - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1,366  คน 
                                                 - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1,005 คน   
                                       3.2.1.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้จัดทำโครงการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ จำนวน 29 โครงการ ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้า
แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ประกอบด้วย 
                                                 - โครงการรณรงค์การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ ใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  
                                                 - โครงการผ้าไหมสุรินทร์  
                                                 - โครงการรักษ์ความเป็นไทย 
                                                 - โครงการรักโลก ช่วยกันปลูกต้นไม้  
                                                 - โครงการรักษ์ต้นไม้ 
                                                 - โครงการวันแม่แห่งชาติ  
                                                 - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปวช.1 และ
ปวส.1  
                                                 - โครงการปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์และ Big cleaning Day   
                                                 - โครงการกฐินสามัคคี พิธีทอดถวายกฐิน และทำบุญตักบาตรทุกวัน
ศุกร์  
                                                 - โครงการกฐินสามัคคีพิธีสมโภชกฐินโครงการลานบุญลานธรรมนำ
วิถีไทย  
                                                 - โครงการจิตอาสาพัฒนา  
                                                 - ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ประจำปีการศึกษา 2563  
                                                 - ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
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                                                 - ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐานระดับสถานศึกษา 
                                                 - วันไหว้ครู  
                                                 - โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  
                                                 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
                                                 - เยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี ทูบีนัมเบอร์ว ันไอดอล 10 ระดับ 
ประเทศ 
                                                 - ถวายเทียนพรรษาวัดศาลาลอยพระอารามหลวง  
                                                 - มาตรการป้องกันโรคระบาด covid-19  
                                                 - รับมอบงาน ไว้สานต่อ 
                                                 - ดนตรีกีฬา ต้านยาเสพติด 
                                                 - กีฬาสีสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2563 
                                                 - จิตอาสาพัฒนา  
                                                 - ปลูกต้นไม้รักษ์โลกรักษ์ต้นไม้  
                                                 - ลานบุญลานธรรมนำวิถีไทย  
                                                 - นุ่งผ้าไทยใส่บาตรบนหลังช้างและนั่งช้างชมเมือง  
                                                 - วันดินโลก  
                                                 - โครงการจิตอาสาพัฒนา         
                                3.2.2 เชิงคุณภาพ 
                                         ผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
                                         - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 86.12 
                                         - ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คิดเป็นรอ้ยละ 82.10 
                                         โดยภาพรวมการเข้ากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 84.11    
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                                3.2.3 ผลสะท้อน 
                                         นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม เข้าร่วมกิจกรรมทุกโครงการส่งผล
ให้สถานศึกษาได้รับรางวัล ระดับหน่วยมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง จากองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์) 
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                  3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
                       3.3.1 เชิงปริมาณ 
                                - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และปวส. ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 949 คน  
                                - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และปวส. ในปีการศึกษา 2562 มีงานทำในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อจำนวน  912 คน  
                                - รอ้ยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวช. และระดับปวส. ในปีการศึกษา 2562 มี
งานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 
96.10 
                        3.3.2 เชิงคุณภาพ 
                              ผลการประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวช. และระดับปวส. ในปีการศึกษา 
2562 มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                        3.3.3 ผลสะท้อน 
                               ผู้เรยีนที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐเอกชน และ
สถานประกอบการทั้งภายใน และต่างประเทศ 
                2) จุดเด่น  
                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้มีกระบวนการ ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ 
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย การดูแลและแนะแนวผู ้เรียน ผู ้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงาน
ของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ และการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน ดังนี้ 
                   1. สถานศึกษาได้การรับรองจากกรมแรงงานกระทรวงแรงงานให้เป็นศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชาช่างเย็บ ระดับ 1 2) สาขาวิชาพนักงานผสม
เครื่องดื่ม ระดับ 1 3) สาขาวิชาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 
ระดบั 1 
                   2. ผู้เรียนได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐานในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชาติ จำนวน 7 
ทักษะ 
                   3.ผู้เรียนได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 
2563 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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                3) จุดที่ควรพัฒนา  
                   1. สถานศึกษาควรเพิ่มกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ เพื่อให้
ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้น
ไปเพิ่มข้ึน 
                   2. สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ
นานาชาติ 
                   3. สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบการดูแลและแนะแนวผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออก
กลางคัน 
                   4. สถานศึกษาควรมีการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อเพ่ิมข้ึน 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
                    สถานศึกษา ควรมีกิจกรรม แผนงานโครงการเพื ่อพัฒนาคุณลักษณะของผู ้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 
                   1. พัฒนารูปแบบ กระบวนการ นวัตกรรมในการดูแลผู้เรียน ตลอดระยะเวลาของ
การศึกษา ติดตามผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน 
                   2. ส่งเสริมผู้เรียน ด้านทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร อาทิ โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถทางภาษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
                   3. พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ การ
คิด แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทักษะทางสังคมและจิตอาสา 
                   4. พัฒนากระบวนการในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ ้นไปเพิ่มขึ้น อาทิ โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
                   5. ส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ โดยจัดให้มี
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพและวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
                   6. เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้สำเร็จการศึกษามากขึ้น โดยจัดทำสื่อออนไลน์ ในการ
ติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา และแผนกวิชา ครูที่ปรึกษาควรมีส่วนร่วมในการติดต่อผู้สำเร็จการศึกษาเพ่ิมมาก
ขึ้น 
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  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
       4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
               1) ผลสัมฤทธิ์  
                     1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
                           1.1.1 เชิงปริมาณ 
                               1.1.1.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ จำนวน 23 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
                               1.1.1.2 ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ผลการ
ประเมินตามข้อ 1-5 ค่าคะแนน 5 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                           1.1.2 เชิงคุณภาพ 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีผลการประเมินพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม                                          
                           1.1.3 ผลสะท้อน 
                                  สถานประกอบการให้การยอมรับและให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในสาขาวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
                     1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม       
                           1.2.1 เชิงปริมาณ 
                               มีสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน 23 สาขาวิชา 
                           1.2.2 เชิงคุณภาพ 
                               สถานศึกษามีสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                           1.2.3 ผลสะท้อน 
                                สถานประกอบการให้การยอมรับและให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในสาขาวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
       4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
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               1) ผลสัมฤทธิ์  
                      2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
                           2.1.1 เชิงปริมาณ 
                                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีครูที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มี
คุณภาพ จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
                           2.1.2 เชิงคุณภาพ 
                                   ครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
                        2.1.3 ผลสะท้อน 
                                ผูบ้ริหาร ผู้เรียน ยอมรับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ดังผลการ
ประเมินคุณภาพการสอน และการนิเทศการเรียนการสอนจากผู้บริหาร 
                      2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สูก่ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  
                           2.2.1 เชิงปริมาณ 
                                  ครูที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 75 คน 
                           2.2.2 เชิงคุณภาพ 
                                  ครูผู ้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู ่ปฏิบัติที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                           2.2.3 ผลสะท้อน 
                                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้ส่งเสริมครูผู้สอนทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา โดยพิจารณาในภาพรวม อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                      2.3 การจัดการเรียนการสอน 
                           2.3.1 เชิงปริมาณ 
                                - จำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม สาขาวิชาที่สอน จำนวน 73 คน 
                                - จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 73 คน 
                                - จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีสอน
ที่หลากหลาย จำนวน 74 คน 
                                - จำนวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน 74 คน 
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                                - จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ จำนวน 74 คน 
 
                           2.3.2 เชิงคุณภาพ 
                                 - จำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน คิดเป็นร้อยละ 
97.33 
                                 - จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน คิดเป็นร้อยละ 97.33 
                                 - จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 98.67 
                                 - จำนวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 98.67 
                                 - จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 98.67 
                   ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอนมีการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเ รียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่ง
เรียนรู้ และทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 98.13     
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                           2.3.3 ผลสะท้อน 
                                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยการจัดให้มีโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษาและโครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
                      2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน  
                           2.4.1 เชิงปริมาณ 
                                 - ครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน 70 คน 
                                 - ครูผู ้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั ้นเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน จำนวน 72 คน 
                                 - ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
จำนวน   74 คน 
                                 - ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน  
จำนวน    73 คน 
                                 - ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน และด้านอ่ืน ๆ  
จำนวน 74 คน 
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                           2.4.2 เชิงคุณภาพ 
                                 - ครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล คิดเป็นร้อยละ 93.33 
                                 - ครูผู ้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั ้นเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 96.00 
                                 - ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
คิดเป็นร้อยละ 98.67 
                                 - ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจในการเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 97.33 
                                 - ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ  
คิดเป็นร้อยละ 98.67 
                           2.4.3 ผลสะท้อน 
                                   ครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร
ประจำชั้นเรียนและรายวิชาใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นการ
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน คิดเป็นร้อยละ 
96.80 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม      
                      2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
                           2.5.1 เชิงปริมาณ 
                                  - จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  
จำนวน 73 คน 
                                  - จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี  
จำนวน 72 คน 
                                  - จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน 73 คน 
                                  - จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
จำนวน 70 คน 
                                  - จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพที่
ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ จำนวน 52 คน                                     
                           2.5.2 เชิงคุณภาพ 
                                  - จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  
คิดเป็นร้อยละ 97.33 
                                  - จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี  
คิดเป็น  ร้อยละ 96.00 
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                                  - จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 97.33 
                                  - จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
คิดเป็นร้อยละ 93.33 
                                  - จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่
ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ 69.33 
                                  ครูผู้สอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพมีการนำผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 90.66 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม                                         
                           2.5.3 ผลสะท้อน 
                                   องค์กร หน่วยงานภาคนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะของ
ครูผู้สอน ดังนี้ ครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษเพ่ิม 2 คนครูได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับ
สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นครูได้รับการยอมรับจากครูผู้สอนสถานศึกษาอ่ืน ๆ 
ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินผลงานวิชาการเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
                      2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
                           2.6.1 เชิงปริมาณ 
                                  - สถานศึกษามีจำนวนห้องเรียน จำนวน 91 ห้อง มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 55 ห้อง 
                                  - สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการ จำนวน 17 ห้อง มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 17 ห้อง 
                           2.6.2 เชิงคุณภาพ 
                                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุร ินทร์มีจำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที ่ม ีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 79.12 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
                           2.6.3 ผลสะท้อน 
                                ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
และองค์กรหน่วยงานภายนอกให้การยอมรับต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอกใช้บริการห้องปฏิบัติการและพึงพอใจกับระบบ
อินเทอร์เน็ต อาทิ สำนักงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ 
       4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
 
 



101 
 
               1) ผลสัมฤทธิ์  
                      3.1 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                           3.1.1 เชิงปริมาณ 
                                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้งหมด 3 วงจร
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ TOT, 3BB, UNINET และ CAT สำหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝ่าย 
                           3.1.2 เชิงคุณภาพ 
                                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีผลการประเมิน และข้อมูลการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                           3.1.3 ผลสะท้อน 
                                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีฐานข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลควบคู่กันไปทำให้
ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ  
                      3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
                           3.2.1 เชิงปริมาณ 
                                  รอ้ยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานตามสถานที่ต่าง ๆ ได้รับการ
พัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
                           3.2.2 เชิงคุณภาพ 
                                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและแหล่ง
เรียนรู้ ความสะดวกและเอื้อต่อการเรียนรู้เพียงพอต่อความต้องการของครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีการดูแล 
สภาพแวดล้อม โดยแบ่งหน้าที่ เขตความรับผิดชอบโดยจัดนักการภารโรงประจำอาคาร ดูแลสภาพแวดล้อมทุก
บริเวณภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน มีโครงการแผนปฏิบัติการ  ประจำปี อาทิ  
                                   - โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
                                   - โครงการซ่อมแซมอาคารครุภัณฑ์เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
                           3.2.3 ผลสะท้อน 
                                  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีอาคารสถานที่ปลอดภัย การบริหารงานอาคาร
สถานที่ และสิ่งแวดล้อม มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และเป็นสถานศึกษาที่มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง โดยภาพรวมมีผลการประเมินตามข้อ 1-5 ค่าคะแนน 5 อยู ่ในระดับคุณภาพ       
ยอดเยี่ยม 
                      3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
                           3.3.1 เชิงปริมาณ 
                                   3.3.1.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคมระบบการสื่อสาร และระบบการจัดการรักษาความ
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ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับครู บุคลากร และผู้เรียน ได้รับการบำรุง รักษา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
                                   3.3.1.2 ระบบไฟฟ้า มีการจัดระบบส่งกำลังไฟฟ้าที่เพียงพอต่อผู้ใช้ และมีระบบ
ควบคุมเครื่องตักระแสไฟฟ้ารั ่วที่ติดตั ้งใช้งานภายในอาคารแต่ละชั้นมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายใน
สถานศึกษา ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้อย่างปลอดภัย และตรวจสอบการติดตั้งสายดินของเครื่องทำน้ำ
เย็น มถีังดับเพลิงติดตั้งทุกอาคารเรียนพร้อมคำอธิบายการใช้งานอย่างละเอียด มีการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า
ตามที่ผู้ใช้ขอเสนอปรับปรุง ส่งเสริมให้สามารถจัดการและดูแลความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในสถานศึกษา 
ได้เป็นอย่างด ี
                                   3.3.1.3 ระบบประปา น้ำดื่ม ได้มีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่สะอาดเพียงพอกับ
ผู้ใช้และมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้มีการใช้งานยาวนานอย่างต่อเนื่อง 
                                   3.3.1.4 สถานศึกษาจัดเส้นทางการเดินรถทางเดียว เพื่อความปลอดภัยสำหรับ
ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมีเครื่องหมายจราจรที่ชัดเจน มีพ้ืนที่จอดรถที่เป็นสัดส่วนและปลอดภัย 
                                   3.3.1.5 มีวิธีการกำจัดขยะภายในสถานศึกษา โดยคัดแยกขยะให้ถูกวิธี 
                                   3.3.1.6 มีการจ ัดระบบอินเทอร ์เน ็ตความเร ็วส ูง ในพื ้นที ่บร ิเวณภายใน
สถานศึกษา ซึ่งทำให้ผู้รับบริการสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ระบบรักษาความปลอดภัย สถานศึกษาจัดเวร
ยามรักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน มีการรายงานผลการอยู ่เวรยามเข้าใน Line กลุ่มของ
สถานศึกษา พร้อมทั้งติดตั ้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง ๆ ที ่มีความเสี ่ยง ซึ ่งในการบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อครู บุคลากร และผู้เรียน อย่างมีระสิทธิภาพ    
                           3.3.2 เชิงคุณภาพ 
                                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทำให้
วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลและรับรองมาตรฐาน ดังนี้ 
                                   3.3.2.1 ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที ่ 6 
ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   
                                   3.3.2.2 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ และได้ร ับการประเมินเป็น
หน่วยงานทีมีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน 
                                   3.3.2.3 ได้รับการรับรอง จากกระทรวงสาธารณสุข Clean Food Good Taste 
                                   3.3.2.4 ได้รับรองมาตรฐานการวัดค่าน้ำดื่มที่ปลอดภัยมีผลการประเมินระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
                                   3.3.2.5 มีสายตรวจตู้แดงเป็นช่องทางการป้อมปราบเหตุอาชากรรมโดยทำงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจโดยมีการลาดตระเวนดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ลงเวลา
และลงชื่อในการตรวจสอบแต่ละครั้ง 
                                   โดยภาพรวมมีผลการประเมินตามข้อ 1-5 ค่าคะแนน 5 อยู่ในระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 
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                           3.3.3 ผลสะท้อน 
                                   ว ิทยาลัยอาชีวศึกษาสุร ินทร์ได้จ ัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับ
ผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร และด้านความ
ปลอดภัยในภาพรวมผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด  เพื่อรักษาความปลอดภัยของอาคารและ
พ้ืนที่ภายในสถานศึกษา   
                      3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
                           3.4.1 เชิงปริมาณ 
                                   - ร้อยละของผู้เรียนเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ 
100 
                                   - ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ มีผลการประเมิน
ตามข้อ 1-5 ค่าคะแนน 5               
                           3.4.2 เชิงคุณภาพ 
                                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย
บริการหรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครูบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียน หรือผู้สนใจ และมีจำนวนหนังสือต่อจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและมีระบบ
สืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                           3.4.3 ผลสะท้อน 
                                  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ คิดเป็นร้อย
ละ 95.29 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด   
                      3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
                           3.5.1 เชิงปริมาณ 
                                  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็ว สูงเพ่ือ
การใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ปริมาณการรับส่งข้อมูลที่ 1,500 Mbps ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน
ในสถานศึกษา                                        
                           3.5.2 เชิงคุณภาพ 
                                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีผลการประเมิน และข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพ่ือการใช้งาน  ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                           3.5.3 ผลสะท้อน 
                                   ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 92.52 อยู่ในระดับ มาก 
       4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
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                      1) ผลสัมฤทธิ์  
                      4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
                           4.1.1 เชิงปริมาณ 
                                  4.1.1.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีการจัดการเรียนการสอน 12 สาขา และมี
การจัดการเรียน การสอนในระบบทวิภาคี จำนวน 11 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 91.67 
                                  4.1.1.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีผู้เรียนทั้งสิ้น จำนวน 2,915 คน 
                                  ผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี  จำนวน 866 คน คิดเป็นร้อยละ 29.71 
                           4.1.2 เชิงคุณภาพ 
                                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้ดำเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
                                   1) ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                                   2) ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                                   3) ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                                   4) ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                                   5) ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีผลการประเมินการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                                   อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                             4.1.3 ผลสะท้อน 
                                    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีส่วนร่วม
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ดังนี้ 
                                     1) บริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)   
                                     2) บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)  
                                     3) บริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด 
                                     4) บริษัทเซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด 
                                     5) บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัด 
                                     6) บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)  
                                     7) บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย (จำกัด) 
                                     8) บริษัทซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 
                                     9) บริษัทเอ็ม.บี.ซี. แลนด์ จำกัด 
                                     10) บริษัทแบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด 
                                     11) โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 
                                     12) โรงแรมโกลเด้น บีช โฮเต็ล พัทยา 
                                     13) โรงแรมเมาเทนบีท พัทยา โฮเต็ล 
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                                     14) โรงแรมลองบีท พัทยา โฮเต็ล แอนด์สปาร์ 
                                     15) บริษัทอาซาฮี (อีเทค) ประเทศไทย จำกัด 
                                     16) บริษัทธัญญาพร ทราเวล 
                                     17) บริษัทเอ็กซ์เพรส อินเตอร์ เซอร์วิส 
                                     18) บริษัทแม่ย่านางทัวร์ 
                                     19) สำนักงานบัญชี 10 แห่ง ได้แก่ 
                                  19.1) บริษัท ปารมตี การบัญชี 
                                  19.2) สำนักงานเจน การบัญชี 
                                  19.3) ชัยนภา การบัญชี 
                                  19.4) สำนักงานสุรินทร์ภักดี การบัญชี 
                                  19.5) สำนักงานสุรินทร์การบัญชี 
                                  19.6) นพ-ณรงค์ การบัญชี 
                                  19.7) ทิวา การบัญชี 
                                  19.8) ศรีไผทสมันต์ การบัญชี 
                                  19.9) สุรินทร์บัญชีกิจ 
                                  19.10) ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งรัตน์ การบัญชี 
                2) จุดเด่น  
                    1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และครูนำหลักสูตรมาจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
                    2. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ครู ได้จัดทำ
แผนพัฒนาตนเอง และได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง มีการนำผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และ ทำวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการ
เรียนรู้ และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ มีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร
ประจำชั้นเรียน มีเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา   
                    3. สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
เพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ 
                    4. สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 
                    5. สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสำคัญ ที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
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ศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
                    6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน รวมทั้งระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
                    7. สถานศึกษาเป็นหน่วยพัฒนาครูของสถาบันคุรุพัฒนา จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
                              7.1 การจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา การปลูกฝังแนวคิดในการออกแบบ
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ สำหรับครูผู้สอนวิชาชีพ 
                              7.2 การสร้างชุดการสอนโดยเน้นกระบวนการวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนศตวรรษที่ 21 
                              7.3 การประยุกต์ใช้โค้ช 3 Es ในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น สำหรับครูผู้สอนอาชีวศึกษา 
                    8. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ และมีผู้เรียนเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
                3) จุดที่ควรพัฒนา  
                    1. การผลิตสื่อ นวัตกรรม และการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
                    2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้ครบทุกสาขาวิชา 
                    3. ควรมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงรายวิชาอย่างต่อเนื่อง 
                    4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียน
การสอน 
                    5. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดควรมีกระบวนการจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทย
บริการ และพัฒนานวัตกรรมระบบสืบค้นด้วยตนเอง 
                    6. พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
                    สถานศึกษาควรจัดทำโครงการเพื ่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการนำนโยบายสู่การ
ปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 
                         1. การผลิตสื่อ นวัตกรรม และการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
                            - โครงการพัฒนาสื่อการสอน 
                            - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                            - โครงการปรับปรุงความเร็วระบบอินเตอร์เน็ต 
                           - โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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                         2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้ครบทุกสาขาวิชา 
                            - โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี  
                         3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน 
                            - โครงการพัฒนาห้องเรียนเฉพาะทาง 
                            - โครงการพัฒนาสื่อการสอน 
                         4. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดควรมีกระบวนการจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์
วิทยบริการ และพัฒนานวัตกรรมระบบสืบค้นด้วยตนเอง 
                            - โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้ทันสมัย ห้องสมุดดิจิทัล 
 
                           5. พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
                            - โครงการปรับปรุงความเร็วระบบอินเตอร์เน็ต 
                            - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                           - โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
                      1) ผลสัมฤทธิ์  
                      1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
                           1.1.1 เชิงปริมาณ 
                                   - ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
                                   - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยได้รับความเห็นชอบร่วมกัน 
จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 78.67 
                                   - ครูและบุคลากรทางการศึกษา การมีส ่วนร่ วมในการจ ัดทำแผนพัฒนา
สถานศึกษา จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 78.67 
                           1.1.2 เชิงคุณภาพ 
                                   - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยได้รับความเห็นชอบร่วมกัน 
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                                   - ครูและบุคลากรทางการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
                                   - ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
                                   - สถานศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตรวจสอบจากรายงานการประชุม 
                                   - สถานศึกษามีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตรวจสอบจาก
ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น I-Teacher/ระบบบริหารงานบุคลากร iPersonnel@iTeacher และ 
cake.srvc.ac.th 
                                   ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมใน
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา
และจัดให้มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการปฏิบัติครบ 1- 5 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
                           1.1.3 ผลสะท้อน 
                                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการภายนอก เช่น 
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ชมรมผู้ปกครอง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการ ในการบริหารสถานศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ทุน
พัฒนาสถานศึกษาทำให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้นตรวจสอบ เกียรติบัตร/รายงาน
การประชุม/บันทึกความร่วมมือ  
                      1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
                           1.2.1 เชิงปริมาณ 
                                   สาขาวิชาหรือสาขางานมีการระดมทรัพยากรเพื ่อการจัดการเรียนการสอน      
คิดเป็นร้อยละ 100 
                           1.2.2 เชิงคุณภาพ 
                                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                           1.2.3 ผลสะท้อน 
                                  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชน 
สถานประกอบการ ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อาทิ องค์การความร่วมมือ ระหว่าง
ประเทศเกาหลี (KOICA) Chongqing Technology and Business Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โรงเรียนสอนภาษาพัฒนาอักษรและบริษัทจัดหางาน เจวายที โปรเจค เป็นต้น  
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                      1.3 การบริหารชุมชนและจิตอาสา 
                           1.3.1 เชิงปริมาณ 
                                  สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมในการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การ
บริการวิชาชีพและจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และ
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสั งคมจำนวน 5 กิจกรรม 
เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครานา 19 (COVID-19) 
                           1.3.2 เชิงคุณภาพ 
                                   ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน บริการ วิชาการ บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิต
อาสา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                           1.3.3 ผลสะท้อน 
                                  การให้บริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ กิจกรรม จิตอาสา องค์กร
หน่วยงานภายนอกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
อาทิ เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานภายในจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 
  4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
                      1) ผลสัมฤทธิ์  
                      2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
                            2.1.1 เชิงปริมาณ 
                                    - จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 
13 ผลงาน และงานวิจัยของ  ผู้เรียนจำนวน 455 ผลงาน 
                                    - มีจำนวนผลงาน โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ได้รับรางวัล จำนวน 13 ผลงาน 
                                    - มีจำนวนผลงาน โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ได้รับรางวัล จำนวน 12 ผลงาน 
                            2.1.2 เชิงคุณภาพ 
                                    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับต่าง ๆดังนี้ 
                                    ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัย
สารพัดสุรินทร์ 
                                    - ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร คริสปี้ขนมไทย ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ 
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                                    - ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ศาสตร์ศิลป์ถิ่นตำแร็ย (Tamrai 
Home) ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
                                    - ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
(Software & Embedded System Innovation) ระบบแจ้งเตือนการอยู่เวรสำหรับบุคลากร ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ 
                                    - ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารเสริม สัตว์จากกล้วย
น้ำว้า ชนิดเม็ด ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  
                                    - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
                                    - ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร คุกก้ีจากแป้งข้าวเม่าเสริม
ธัญพืช 9 ชนิด  ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
                                    - ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร โห้วฮ้ิวว ได้รับรางวัล ระดับ
เหรียญเงิน 
                                    - กระดานไวท์บอร์ดลบอัตโนมัติ (Whiteboard Eraser) ได้รับรางวัล ระดับ
เหรียญทองแดง 
                                    - ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms กล่องควันไฟ
ไล่ยุงสำหรับคอกปศุสัตว์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง 
                                    - ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
PREME Emarketplace สำหรับธุรกิจ Pre-order ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง  
                                    - ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เบียร์หมักผม
สมุนไพร ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง 
                                    - ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ รองบอนนุ่น (วัสดุกันกระแทก
จากธรรมชาติ) ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง 
                                    อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
                           2.1.3 ผลสะท้อน 
                                  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ระบบแจ้งเตือนการอยู่
เวรสำหรับบุคลากร ได้มีการนำไปทดลองใช้สำหรับการแจ้งเตือนเวรประจำวันของครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
                2) จุดเด่น  
                   1. สถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร่วมจัดทำแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
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                   2. สถานศึกษาได้ร ับการสนับสนุนทรัพยากรเพื ่อการจัดการเรียนการสอน โดยมี
ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนครบทุกแผนกวิชา และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน  
                   3. สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมในการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการ
วิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพ สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
                3) จุดที่ควรพัฒนา  
                   สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู ้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์และงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
                   สถานศึกษาควรจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือ
ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ ด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามบริบทของ
สถานศึกษา ดังนี้ 
                       - โครงการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
                       - โครงการประกวดและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของครู 
                       - โครงการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา ระดับภาค และ
ระดับชาติ 
                       - โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
                       - โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
                       - โครงการส่งเสริมนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
ผลรวมคะแนนที่ได้                                                                      100 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 100 100 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)        ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)         
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)   กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 21 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 25 84.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)       ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)         
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 
 

✓ 

✓ 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 4 8 
3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 5 75 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 91 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 95 95.79 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)      ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)     กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 
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 5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเติมหรือกำหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 25 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)      ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)     กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

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

2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 83 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 85 97.65 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)      ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)     กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

✓ 

✓ 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ            
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 63 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 65 96.92 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)      ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)     กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 30 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)      ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)     กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 
 
 
 
 

✓ 

✓ 
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 5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 45 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)      ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)     กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 9 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 15 60.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ ์งานสร้างสรรค์ 
งานวิจยั 

 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)      ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)     กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 
 
 
 
 

✓ 

✓ 
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 5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 96.36 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100.00 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 84.00 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 95.79 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 98.05 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 97.65 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 96.92 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100.00 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90.00 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 60.00 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 96.29 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
          ยอดเยี่ยม      (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
          ดีเลิศ           (ร้อยละ 70.00 – 79.99)          
          ดี                (ร้อยละ 60.00 – 69.99)          
          ปานกลาง      (ร้อยละ 50.00 – 59.99)          

  กำลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50)         
 
 
 
  
 
 
 
 

✓ 
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ส่วนที่ 6 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียม

ความพร้อมรับการทดสอบระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

2. โครงการสอบ V-NET 
3. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา

สำหรับนักเรียน นักศึกษา (MEP) 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่สากล (MEP) 
5. โครงการส่งเสริมการสอนภาษาจีนภายใต้

ความร่วมมือไทย-จีน 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพและ

วิชาการ ระดับสถานศึกษา อศจ. ภาค ชาติ  
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

2. โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

3. โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ 

4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และดำรงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. โครงการการประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
นักศึกษา  

6. โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก นักเรียน นักศึกษา                              
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา - 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. โครงการปรับปรุงความเร็วอินเตอร์เน็ต 
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือจัดการเรียนการสอนและ

ห้องเรียนเฉพาะทาง 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการปรับปรุงความเร็วอินเตอร์เน็ต  
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ - 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

- 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

1. โครงการค่ายคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
2. โครงการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ

สถานศึกษา จังหวัด ภาค ชาติ 
3. โครงการวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-

เอสโซ่ 
4. โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา 

(STEM Education) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 
 
  



124 
 
  



125 
 
 
  



126 
 
 
  



127 
 
 
  



128 
 
 
  



129 
 
 
  



130 
 
 
  



131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 
 
 
  



133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



141 
 
 
  



142 
 
 
  



143 
 
 
  



144 
 
 
  



145 
 
 
  



146 
 
 
  



147 
 
 
  



148 
 
 
  



149 
 
 
  



150 
 
 
  



151 
 
 
  



152 
 
 
  



153 
 
 
  



154 
 
 
  



155 
 
 
  



156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


