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 ด้วยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหง 
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กําหนด  และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดทําหลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อรองรับการประเมิน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด   
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจําปี
การศึกษา  2561  ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา จํานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมและด้านปัจจัยพื้นฐาน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  คณะผู้บริหาร  ครู  
บุคลากร  นักเรียนนักศึกษา  สถานประกอบการ  ชุมชน  หน่วยงาน ท่ีให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ 
ข้อมูลต่างๆ  ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองขอ งสถานศึกษา  ประจําปีการศึกษา  
2561  ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และเป็นประโยชน์กับสถานศึกษาในการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 
 
 
 
                                                                             วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด 
หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี ซึ่งมีสาระส าคัญประกอบด้วย 6 ส่วนได้แก่  
ส่วนท่ี 1 บทสรุปผู้บริหาร ประกอบด้วย 1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบ 
ปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 2) การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 3) การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์
ของหน่วยงานต้นสังกัด และ 4) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี  
(Best Practice)  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
2) แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 3) ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 4) ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
ของสถานศึกษา และ 5) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ส่วนท่ี 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย  
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้คือมาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้  ส่วนท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 1) ผลสัมฤทธิ์ 2) จุดเด่น 3) จุดท่ีควรพัฒนา และ 4) ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา ส่วนท่ี 5 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) ผลการประเมิน
รายด้านและภาพรวม 2) ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา และส่วนท่ี 6 แผนพัฒนา 
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
           วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้การประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ผลการจัด
การศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงาน ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา การจัดการ 
ศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชน 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 



ค 

 

สารบญั 
 

หน้า 
 

ค าน า             ก 
 

ชี้แจง             ข 
 

สารบัญ             ค 
 

ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร          1 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา           11  
ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      54 
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  56 
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา             108 
  ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
สวนที่ 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา           114 
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ส่วนท่ี 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561  จํานวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี ้
 

   1) ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา  (50 %) 
      1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  ผลการประเมนิ 3 ระดับคุณภาพ ดี 
      1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
      1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
ผลการประเมนิ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม    
      1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย   
ผลการประเมนิ 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
               1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ผลการประเมนิ 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   
      1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
      1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   
ผลการประเมนิ 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   

 2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (10 %) 
              2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
          2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  ผลการประเมนิ 3 ระดับ
คุณภาพ ดี 
                   2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิมหรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม  ผลการประเมิน 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
                   2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  ผลการประเมิน 4 ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ   
                   2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน  ผลการประเมิน 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
 

 3) ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา (20 %)  
              3.1 ครูผู้สอน 
                   3.1.1 การจัดการเรียนการสอน  ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
                   3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน  ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
  3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   



2 
 

              3.2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
           3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษา   
ผลการประเมิน 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

          4) ด้านการมีส่วนร่วม (10 %) 
    4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ผลการประเมิน 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
    4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม   
              4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  ผลการประเมิน 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  

 5) ด้านปัจจัยพื้นฐาน (10 %)  
              5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม ผลการประเมิน 4 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ผลการประเมิน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม   
 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  ผลการประเมิน 3 ระดับคุณภาพ ดี 
 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
ผลการประเมิน 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน   
ผลการประเมิน 3 ระดับคุณภาพ ดี 
 

 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 
จํานวน 5 ด้าน 25 ข้อ ดังนี้ 
  ระดับยอดเย่ียม  จํานวน    9 ข้อ 
  ระดับดีเลิศ  จํานวน  12 ข้อ 
  ระดับดี   จํานวน    4 ข้อ 
  ระดับปานกลาง  จํานวน     - ข้อ 
  ระดับกําลังพัฒนา จํานวน     - ข้อ 
 

 1.2 จุดเด่น  
           1.2.1 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการและการ
ประกอบอาชีพอิสระโดยมีรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลายได้รับการเชิดชูเกียรติ 
ในการดําเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการระดับดีเด่น (ระดับ 5 ดาว)  ประจําปีการศึกษา 2558-2560  
 1.2.2 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 1.2.3 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  ครูได้จัดทํา
แผนพัฒนาตนเองและได้รับการพฒันาตามแผนพัฒนนาตนเอง มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนของผู้เรียนตาม
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา 
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 1.2.4 ครูผู้สอนมีการจัดทําข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจํา 
ช้ันเรียน  มีเทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 1.2.5 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
อาชีวศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  
 1.2.6 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ีห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมี
อยู่อย่างคุ้มต่าเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  
 1.2.7 สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสําคัญ ท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหารครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียนรวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน   
สถานประกอบการ  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  
 1.2.8 สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมท้ังระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้สถานศึกษาให้รับรางวัลสถานศึกษา
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง  
 1.2.9 สถานศึกษาเป็นหน่วยพัฒนาครูของสถาบันคุรุพัฒนาจํานวน 3 หลักสูตรคือ  
1) การจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา การปลูกฝังแนวคิดในการออกแบบนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
สําหรับครูผู้สอนวิชาชีพ 2) การสร้างชุดการสอน โดยเน้นกระบวนการวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนศตวรรษที่ 21 สําหรับครูผู้สอนรายวิชาทฤษฎี และ 3) การประยุกต์ 
ใช้โค้ช 3Es ในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
สําหรับครูผู้สอนอาชีวศึกษา  
 

     1.3 จุดท่ีควรพัฒนา  
 1.3.1 การลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน  
 1.3.2 การพัฒนาครูบุคลากรและผู้เรียนด้านทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร  
 1.3.3 การพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21  
 1.3.4 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 1.3.5 การผลิตส่ือนวัตกรรมและการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน  
 1.3.6 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
 1.3.7 แหล่งเรียนรู้ ส่ือ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทาง และการบริการของศูนย์วิทยบริการ 
 1.3.8 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
 1.3.9 การผลิต สร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ของครูผู้สอนเพื่อ
บริการชุมชนวิชาการวิชาชีพและจิตอาสาของผู้เรียน  
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    1.4  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 1.4.1 สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบกระบวนการนวัตกรรมในการดูแลผู้เรียนเพื่อลดปัญหา
การออกกลางคัน 
 1.4.2 สถานศึกษาคารส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากร และผู้เรียนด้านทักษะภาษาต่างประเทศ
เพื่อการส่ือสาร  
 1.4.3 สถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์  การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ทักษะทางสังคมและจิตอาสา  
 1.4.4 สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ และมีการติดตาม
ประเมินผล  และปรับปรุงหลักสูตรทางสมรรถนะท่ีได้ทําการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 1.4.5 สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้  ทักษะกระบวนการวิจัยให้ครูผู้สอนเพื่อ 
การพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  
 1.4.6 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือ นวัตกรรม  และการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน  
 1.4.7 สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้ครบทุกสาขาวิชา  
 1.4.8 สถานศึกษาควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่ืออุปกรณ์ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชา 
ท่ีจัดการเรียนการสอน  
 1.4.9 สถานศึกษาควรพัฒนาศูนย์วิทยบริการ หรือห้องสมุด ด้วยระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ในการบริการและมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของครู บุคลากร และผู้เรียน รวมท้ังควรมี
กระบวนการจูงใจในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ  และพัฒนานวัตกรรมระบบสืบค้นด้วยตนเอง  
 1.4.10 สถานศึกษาควรพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในช้ันเรียน  
 1.4.11 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้เรียนคิดค้นสร้างนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  และงาน
สร้างสรรค์  เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรมทุกแผนกวิชา  และจัดสรรงบประมาณ 
ให้เพียงพอในการจัดทําผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ของผู้เรียน  
 1.4.12 สถานศึกษาควรพัฒนานวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา  
 

2. การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้มีการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถาน
ประกอบการโดยได้มีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นดังนี้ 
     2.1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้มีการดําเนินโครงการ และกิจกรรมเพื่อสร้างความเช่ือมั่น ดังนี ้
           2.1.1 โครงการบริหารความเส่ียง 
           2.1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลผู้เรียน 
           2.1.3 โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
           2.1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพือ่เตรียมความพร้อมรับการทดสอบระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 
           2.1.5 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
           2.1.6 โครงการองค์การวิชาชีพและชมรม 



5 
 

           2.1.7 โครงการคุณธรรมนําความรู้ 
           2.1.8 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
           2.1.9 โครงการครูที่ปรึกษาเย่ียมบ้านลูกศิษย์และตรวจเย่ียมหอพัก  
           2.1.10 โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล  
        

     2.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
          2.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          2.2.2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          2.2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

     2.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
          2.3.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          2.3.2 โครงการครูฝึกในสถานประกอบการ 
          2.3.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

     2.4 ด้านการมีส่วนร่วม 
          2.4.1 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
           2.4.2 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
          2.4.3 โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 
          2.4.4 โครงการสร้างความร่วมมือและฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 
          2.4.5 โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
          2.4.6 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
          2.4.7 โครงการศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษา 
          2.4.8 โครงการอาชีวะสุรินทร์บริการทางวิชาการและวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน 
  

     2.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
          2.5.1  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อม 
          2.5.2  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงความเร็วระบบอินเทอร์เน็ต 
          2.5.3  โครงการซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
          2.5.4  โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อจัดการเรียนการสอนและห้องเรียนเฉพาะทาง 
          2.5.5  โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้ดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
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   3.1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
        3.1.1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        3.1.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 

   3.2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3.2.1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
        3.2.2 โครงการอุดหนุนการหารายได้ระหวา่งเรียน 
        3.2.3 โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
 

   3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
        3.3.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ 
        3.3.2 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนภายใต้ความร่วมมือไทย – จีน 
        3.3.3 โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
        3.2.4 โครงการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา 
        3.2.5 โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
   4.1 ความเป็นมาและความสําคัญ 
        รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นทั้งในขนาดกลางและขนาด
ย่อม เพื่อเป็นรากฐานสําคัญทางเศรษฐกิจ อันจะนําไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศ   
โดยเร่งรัดการดําเนินการท่ีเกี่ยวเนื่องท้ังในองค์กรภาครัฐและเอกชน  เพื่อขับเคล่ือนนโยบายให้เป็น
รูปธรรม อาทิ สตาร์ทอัพไทยแลนด์ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้นําเสนอ
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ท่ีมีความน่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ในการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์อย่าง
เต็มรูปแบบ ท้ังนี้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา ได้ให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมให้ผู้ท่ีจบอาชีวศึกษามีองค์ความรู้ด้านธุรกิจสามารถออกไปเป็น
ผู้ประกอบการท่ีต้ังตัวได้ โดยไม่จําเป็นต้องเข้าสู่ภาคแรงงานเพียงอย่างเดียว 
      สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนท้ังในระดับกึง่ฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุก
สาขาวิชาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ  
โดยมีการจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง  ตลอดจนพัฒนาทักษะในการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) ด้วยการสร้างช้ินงาน ส่ิงประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ตาม
สาขาวิชาชีพ และนํามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
ใหม่ให้สามารถสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุน และองค์ความรู้ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพ 
(Career path) ให้กับผู้เรียน สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ มีการดําเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา ท่ีมุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรยีนนักศึกษา และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่
ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์การทําธุรกิจท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อนําความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
สร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต 
 

      4.2 วัตถุประสงค์ 
  4.2.1 เพื่อพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา สามารถนํากลไก
การขับเคล่ือนผู้เรียนอาชีวศึกษาของศูนย์บ่มเพาะให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ 
  4.2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอาชีวศึกษาท่ีมีศักยภาพ และความพร้อมใน
การเป็นผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน 
  

      4.3 กรอบแนวคิด 
 
   
 
 
 
 
 
 
 4.3.1 ศักยภาพของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา คือ มีสํานักงานศูนย์ 
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาท่ีต้ังอยู่ในทําเลท่ีเหมาะสม เป็นสัดส่วน และสามารถติดต่อได้
สะดวก มีป้ายสํานักงาน มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีพื้นท่ีบริการให้คําปรึกษา มีมุม
วิชาการ การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และการสนับสนุนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น 
   4.3.2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน คือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม การศึกษา 
ดูงานการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การ
ดําเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ การดําเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม การใช้ธุรกิจใน
สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
             4.3.3 ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา คือ ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีจํานวนไม่น้อยกว่า 25 คน  และได้ประกอบธุรกิจ
ระหว่างเรียน จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ธุรกิจ มีการนําส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ด้านสินค้าหรือบริการ จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ธุรกิจ มีการจัดทํารายงานวิเคราะห์ความยั่งยืนของธรุกิจในประเด็น การดําเนินธุรกิจ 

Input Process Output 

Feedback 

ศักยภาพของศูนย์บ่มเพาะฯฯ 
- การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
- การประเมินผลการประกอบธุรกิจ ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์บ่มเพาะฯ

ฯ 
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ในปัจจุบัน แผนการตลาดในอนาคต ความเป็นไปได้ของธุรกิจ โดยพิจารณาจากงบกําไรของธุรกิจ 
และฐานะการเงินของธุรกิจ ณ วันส้ินงวดของการดําเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจากงบแสดงฐานะการเงิน 
และมีผู้เรียนท่ีผ่านการบ่มเพาะฯสําเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 คน 
 

      4.4 วิธีดําเนินการ 
   ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เน้นการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วม จากบุคลากรภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา อาทิ หอการค้าจังหวัด ธนาคาร
ออมสิน อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชน พาณิชย์จังหวัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในการให้คําปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีกําหนด โดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  
มีวิธีดําเนินการดังนี ้
             4.4.1 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
คณะกรรมการนิเทศ และคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาประจําปี 
   4.4.2 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยบ์่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจและเป้าหมายของศูนย์บ่มเพาะฯ ตลอดจนการมอบหมาย
หน้าท่ี การดําเนินงานใน กิจกรรมต่าง ๆ การนิเทศ การประเมินผลการดําเนินงาน และการรายงานผล 
เป็นต้น 
   4.4.3 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของศูนย์บ่มเพาะฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งในแผนปฏิบัติการประจําปี ได้กําหนดภารกิจท่ีจะต้อง 
ดําเนินการไว้ เช่น กิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมการศึกษาดูงาน กิจกรรมการส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ กิจกรรมการนิเทศ กิจกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ การบริหารจัดการศูนย์บ่ม
เพาะฯ การพัฒนาหลักสูตรการเป็น ผู้ประกอบการ การแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเป็นต้น 
นอกจากนี้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี ได้ใช้รูปแบบในการจัดทําท่ีเทียบเคียงกับแผนปฏิบัติ
การประจําปีของสถานศึกษา ท้ังนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการประสานงานดําเนินการ 
  4.4.4 บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประสานงาน สร้างความ
ร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
กําหนด 
             4.4.5 ดําเนินการบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายต่างๆ 
ตลอดจน ประสานงานในการจัดหาท่ีปรึกษาธุรกิจ ท่ีปรึกษาบัญชี ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
             4.4.6 ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน
กลุ่มเป้าหมาย 
             4.4.7 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการ (Needs)  
ของแต่ละกลุ่ม 
             4.4.8  ดําเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบทาง ราชการ และท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากําหนด 
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  4.4.9 การนิเทศประสานงานกับผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆ ตามโครงสร้างเพื่อรวบรวม
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดําเนินงาน ในการรับการนิเทศ 
  4.4.10 ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ตามโครงสร้างเพื่อรวบรวมเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอย การดําเนินงาน ในการรับการประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาท้ังในระดับ สถานศึกษา ระดับจังหวัด และหรือระดับภาค ระดับชาติ ต่อไป 
  4.4.11  สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานท้ังในรูปของเอกสารจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
รับผิดชอบ และ การรายงานผลการดําเนินงานทางระบบออนไลน์ (online) ท่ี bic.nawamin.ac.th 
 

      4.5 ผลการดําเนินงาน 
           4.5.1 เชิงปริมาณ   
         - จํานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จํานวน  51 คน 
                  - จํานวนผู้เรียนประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพ
อิสระ จํานวน  26 คน 
           4.5.2 เชิงคุณภาพ 
                  - ผู้เรียนท่ีผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
ได้ส่งผลงานแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมธุรกิจ “ประเภทด้านความเป็นไปได้ทางธุรกิจและผล
ประกอบการดีเด่น” ประจําปี 2561 
                  - ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับการเชิดชูเกียรติในการ
ดําเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการระดับดีเด่น (ระดับ 5 ดาว) ประจําปีการศึกษา 2556-2560  
จาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         - ผู้เรียนท่ีผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าค่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น “Startup 101 camp 
for startup Thailand 2018 League : R-League” ซึ่งผลงานท่ีนําเสนอผ่านการคัดเลือกได้เงิน
รางวัล จํานวน 100,000 บาท มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
 - สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เข้าเย่ียมชมการ
บริหารจัดกาของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์อย่างต่อเนื่องเป็นประจํา 
ทุกปีการศึกษา 
         - ได้รับเชิญให้นําผลงานของศูนย์บ่มเพาะฯ  ไปจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
และนําไปสอนอาชีพให้แก่ชุมชน  เช่น  โครงการอาชีวะสุรินทร์บริการทางวิชาการและวิชาชีพตาม
ความต้องการของชุมชน 
         - ได้รับเชิญให้นําผลงานของศูนย์บ่มเพาะฯ  ไปจัดทําการสอนอาชีพให้นักเรียน  
โรงเรียนตํารวจตระเวรชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา  เกษมสันต์ฯ 
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          4.5.3) ผลสะท้อน 
                 - ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับการเชิดชูเกียรติในการ
ดําเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการระดับดีเด่น (ระดับ 5 ดาว) ประจําปีการศึกษา 2556-2560  
จาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                   - ผู้เรียนท่ีผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนให้มีสมรรถนะสู่การเป็นผู้ประอบการ 
ได้ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดและแข่งขันโครงการ “อาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันส่ธุรกิจ” (RRR 
AWARD)  ภายใต้โครงการอบรมเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลดังนี้ 
  ปี 2556 ทีมธุรกิจ ป.อังปัง (ขนมปังจากแป้งข้าวกล้องงอก) ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม 
   ปี 2557 ทีมธุรกิจปาตี Snack (ผักโขมสาหร่ายอบกรอบ) ผ่านเข้ารอบ  
20 ทีม และได้รับรางวัลขวัญใจกรรมการ 
   ปี 2559 ทีมธุรกิจ PA AM (มาการองจากแป้งเมล็ดขนุน) ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 ด้านความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และผลประกอบการดีเด่น 
    ปี 2560 ทีมธุรกิจ Banane (เครปเย็นจากแป้งกล้วย) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
 ด้านความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น 
    ปี 2561ทีมธุรกิจ Pie Thai ขนมชีสพายจากแป้งข้าวเม่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ด้านความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และผลประกอบการดีเด่น 
                  - ผู้เรียนท่ีผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนให้มีสมรรถนะในการเป็น 
ผู้ประกอบการได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าค่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น “Startup 
101 camp for startup Thailand League : R-League”ประจําปี 2561  ซึ่งผลงานท่ีนําเสนอผ่าน
การคัดเลือกได้เงินรางวัล จํานวน 100,000 บาท 
  

      4.6 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  4.6.1 สถานศึกษา มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4.6.2 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้ผู้เรียนประกอบ
ธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 
  4.6.3 ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้ประกอบธุรกิจระหว่างเรียน 
  4.6.4 ผู้เรียนท่ีผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และสําเร็จ
การศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ 
  4.6.5 มีการนําส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ มาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
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ส่วนท่ี 2   
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

  

2.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา                                                                                                         
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ต้ังอยู่เลขท่ี  426  ถนนเทศบาล 1  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์  
      หมายเลขโทรศัพท์ 044-511191   
      หมายเลขโทรสาร 044-512697  
      E-mail Address : surinvc_32000@hotmail.com 
      Website : http://www.srvc.ac.th 
 ประวัติของสถานศึกษา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  เป็นสถานศึกษาท่ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ต้ังอยู่เลขท่ี 426 ถนนเทศบาล1 ต าบลในเมือง   
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีเนื้อท่ี 29 ไร่ 2 งาน 
 ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2483 เปิดสอนท่ีวัดจุมพลสุธาวาส ช่ือว่า “โรงเรียนช่างเย็บเส้ือผ้าจังหวัด
สุรินทร์” จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาตอนต้น หลักสูตรช่างเย็บเส้ือผ้า 
 พ.ศ. 2483 ย้ายไปท าการสอนท่ีสโมสรลูกเสือของโรงเรียนประจ าจังหวัด 
หลังศาลากลางจังหวัด 
 พ.ศ. 2490 โรงเรียนได้เปล่ียนหลักสูตรจากช่างตัดเย็บเส้ือผ้าเป็นสอนวิชาช่างสตรี ขยาย
การศึกษาจากระดับอาชีวศึกษาตอนต้นเป็นอาชีวศึกษาตอนปลายและเปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียน 
การช่างสตรีสุรินทร์” 
 พ.ศ. 2497 โรงเรียนได้ย้ายจากสโมสรลูกเสือมาสร้างใหม่ในพื้นท่ีปัจจุบัน ซึ่งเดิมเป็น  
“โรงเรียนกสิกรรม” มีเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 
 พ.ศ. 2503 เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาช้ันสูง รับนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ม.ศ.3 เข้าเรียน
เข้าศึกษาต่อ 
 พ.ศ. 2508 โรงเรียนได้เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการปรับปรุงขององค์การยูนิเซฟ   
เปิดสอน 4 แผนกวิชา 
  1) แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
  2) แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
  3) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
  4) แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม 
 พ.ศ. 2516 โรงเรียนได้เปล่ียนช่ือจาก “โรงเรียนการช่างสตรีสุรินทร์” เป็นโรงเรียน  
“อาชีวศึกษาสุรินทร์” 
 พ.ศ. 2519 เปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการ และโรงเรียนได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัย”  
โดยรวมกับโรงเรียนการช่างสุรินทร์เป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์” โดยแยกออกเป็น 2 วิทยาเขตคือ 
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  1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาเขต 1 (โรงเรียนการช่างสุรินทร์) 
  2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาเขต 2 (โรงเรียนอาชีวศึกษาสุรินทร์) 
 พ.ศ. 2520 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาเขต 2 ได้เปิดสอนระดับการศึกษาประโยค
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
 พ.ศ. 2523 ในเดือนเมษายน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาเขต 2 ได้แยกออกมาเป็น  
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์” จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระบบปกติ 2  
ระดับการศึกษา คือ 
  1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.ศ.3 
  2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ
เปิดสอนระดับวิชาชีพ 3 ประเภทวิชา คือ 
   (1) ประเภทวิชาคหกรรม 
   (2) ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม 
   (3) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
 พ.ศ. 2524 วิทยาลัยฯ ได้ใช้หลักสูตร (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524) ในระดับปวช. 
ช้ันปีท่ี 1 และเปล่ียนระบบการเรียนเป็นการลงทะเบียนรายวิชา 
 พ.ศ. 2525 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
 พ.ศ. 2526 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนก
วิชาการบัญชี 
 พ.ศ. 2527 วิทยาลัยได้เปิดสอนระดับ ปวส. เพิ่มข้ึนดังนี ้
  1) สาขาวิชาการตลาด 
  2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  3) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
  4) สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
  5) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  6) สาขาวิชาศิลปประยุกต์ 
  และในปีการศึกษานี้ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์” ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  
“สถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น” กลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 พ.ศ. 2536 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษาดีเด่น”  
และ “สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา” 
 พ.ศ. 2538 เปิดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training : D.V.T)  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
 พ.ศ. 2544 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (ต่ ากว่าปริญญาตรี) ประจ าปีการศึกษา  
2544 
 พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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 พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้า
ปลีก สาขางานธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
 พ.ศ. 2550 แยกสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมจากประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เป็นประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 พ.ศ. 2553 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
            พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการจัดการส านักงาน  
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)     
 พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
   - สาขางานธุรกิจค้าปลีกซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ทวิภาคี)   
   - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 
   - สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 
 พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการบัญชี   
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) 
 พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) 
 พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
   - สาขางานการเลขานุการ (ทวิภาคี) 
   - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี) 
   - สาขางานการท่องเท่ียว 
 พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   - สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี) 
   - สาขางานการจัดการส านักงาน (ทวิภาคี) 
   - สาขางานธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
   - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์ (ทวิภาคี) 
   - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว  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) 
 ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เปิดท าการสอน 2 ระดับ คือ ระดับปวช. และระดับ ปวส.  
มีประเภทวิชาและสาขางาน ดังนี้ 
 



14 
 

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  1.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
    1.1.1 ปวช. ปีท่ี 1 มี 4 สาขาวิชา 5 สาขางาน 
     1) สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 
     2) สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด 
     3) สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด (ทวิภาคี) 
     4) สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานการเลขานุการ 
     5) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    1.1.2 ปวช. ปีท่ี 2 มี 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน 
     1) สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี   
     2) สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด 
     3) สาขาวิชาการตาด สาขางานการตลาด (ทวิภาคี) 
     4) สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานการเลขานุการ 
     5) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
       1.1.3 ปวช. ปีท่ี 3 มี 4 สาขาวิชา 6 สาขางาน 
     1) สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 
     2) สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด 
     3) สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด (ทวิภาคี) 
     4) สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานการเลขานุการ 
     5) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     6) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)  
  1.2 ประเภทวิชาคหกรรม 
    1.2.1 ปวช. ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 และปีท่ี 3 มี 3 สาขาวิชา 3 สาขางาน 
     1) สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ สาขางานแฟช่ันดีไซน์ 
     2) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ 
     3) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 
          4) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 
  1.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
    1.3.1 ปวช. ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 และปีท่ี 3 มี 2 สาขาวิชา 2 สาขางาน 
     1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 
     2) สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม 
  1.4 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
    1.4.1 ปวช. ปีท่ี 1 มี 2 สาขาวิชา 4 สาขางาน 
     1) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม 
     2) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม   
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  Mini  English  Program  (MEP) 
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       3) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 
       4) สาขาวิชาการท่องเท่ียว สาขางานการท่องเท่ียว  
        1.4.2 ปวช. ปีท่ี 2 มี 2 สาขาวิชา 3 สาขางาน   
       1) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม 
       2) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม 
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) 
       3) สาขาวิชาการท่องเท่ียว สาขางานการท่องเท่ียว 
    1.4.3 ปวช. ปีท่ี 3 มี 2 สาขาวิชา 4 สาขางาน   
       1) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม 
       2) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 
       3) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม 
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) 
       4) สาขาวิชาการท่องเท่ียว สาขางานการท่องเท่ียว 
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  2.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
     2.1.1 สาขาวิชาการบัญชี   
          1) สาขางานการบัญชี 
       2) สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี) 
      3) สาขางานการบัญชี หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  Mini  English  Program  (MEP) 
     2.1.2 สาขาวิชาการตลาด 
      1) สาขางานการตลาด 
      2) สาขางานการตลาด (ทวิภาคี) 
     2.1.3 สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
      1) สาขางานการจัดการส านักงาน 
      2) สาขางานการจัดการส านักงาน (ทวิภาคี) 
      3) สาขางานการจัดการส านักงาน หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Mini English 
Program (MEP) 
    2.1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
        สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    2.2 ประเภทวิชาคหกรรม 
    2.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ 
        สาขางานเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ 
    2.2.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
        1) สาขางานอาหารและโภชนาการ 
        2) สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 
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    2.2.3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
        สาขางานการจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ทวิภาคี) 
  2.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
    2.3.1 สาขาวิชาการโรงแรม 
         1) สาขางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม (ทวิภาคี) 
         2) สาขางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ   
Mini English Program (MEP)  
    2.3.2 สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
         สาขางานการท่องเท่ียว (ทวิภาคี) 
 

 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ต้ังอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีสภาพชุมชน โดยสังเขปดังนี้ 
  จังหวัดสุรินทร์ต้ังอยู่ระหว่างเขตเส้นรุ้งท่ี 15 – 16 องศาเหนือ และระหว่างเส้นแวง     
ท่ี103 – 105 องศาตะวันออก มีเนื้อท่ีประมาณ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 5,077,535  
ไร่) พื้นท่ีส่วนใหญ่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉล่ีย 200 เมตร ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร  
โดยทางรถยนต์ประมาณ 450 กิโลเมตร และทางรถไฟประมาณ 420 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดต่าง ๆ และประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอปทุมรัตน์ อ าเภอสุวรรณภูมิ และอ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ดและอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอพุทไธสง อ าเภอสตึก อ าเภอกระสัง อ าเภอประโคนชัย 
และอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ทิศใต้ ติดต่อกับพรมแดนด้านทิศเหนือของราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวเทือกเขา 
พนมดงรัก ในเขตท้องท่ีอ าเภอศรีโสภณ หมอพอก อ าปึล อังโกร์จุม จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดพระวิหาร 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีษะเกษ 
  โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้าน
เกษตรกรรม มีการท านาข้าว ท าสวน และยางพารา อาชีพส าคัญรองลงมา คือ การเล้ียงไหม   
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 อ าเภอ 158 ต าบล 2,019 หมู่บ้าน 
  จังหวัดสุรินทร์ มีประชากรร้อยละ 93 อาศัยอยู่ในเขตชนบท มีภาษาพูดพื้นเมือง 
ท่ีแตกต่างกันเป็น 3 กลุ่ม คือ 
  กลุ่มแรก เป็นกลุ่มท่ีพูดภาษาเขมร ส่วนใหญ่อาศัยอยู่แถบอ าเภอเมืองสุรินทร์   
อ าเภอปราสาท อ าเภอกาบเชิง อ าเภอสังขะ อ าเภอบัวเชด อ าเภอจอมพระ อ าเภอศีขรภูมิ   
อ าเภอท่าตูม อ าเภอสนม อ าเภอรัตนบุรี และกระจายอยู่ตามอ าเภออื่น ๆ 
  กลุ่มท่ีสอง เป็นกลุ่มท่ีพูดภาษาส่วย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่แถบอ าเภอเมืองสุรินทร์ อ าเภอ
สังขะ อ าเภอท่าตูม อ าเภอสนม อ าเภอจอมพระ อ าเภอศีขรภูมิ อ าเภอรัตนบุรี และกระจายอยู่ตาม
อ าเภออื่น ๆ อีกเล็กน้อย 
  กลุ่มท่ีสาม เป็นกลุ่มท่ีพูดภาษพื้นเมืองอีสาน (ลาว) อาศัยอยู่แถบอ าเภอสนม อ าเภอรัตนบุรี 
อ าเภอท่าตูม อ าเภอชุมพลบุรี และอ าเภอศีขรภูมิ 
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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
(นายนิวัติ  ตังวัฒนา) 

  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ 

(นางสาวกาญจนภา  มานิตย์) 

 งานความร่วมมือ 
(นางชินินธร  เกิดสันเทียะ) 

งานวางแผนและงบประมาณ 
(นางอรุณี  นาคสงัข์) 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
(นายนพอนันต์  นรโคตร) 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
(นายธวัชชัย  รัฐสมุทร) 

งานสื่อการเรียนการสอน 
(นางลัคนา  จันทร์ศิริ) 

แผนกวิชาการบัญชี 
(นางศิริพร  พงศธรวิวัฒน์) 

แผนกวิชาการตลาด 
(นางศิราภรณ์  เวียนไธสง) 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
(นางรุ่งทิวา  สลากัน) 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ 

(นางขนิษฐา  นิ่งน้อย) 

คณะกรรมการวิทยาลัย 
 

งานโครงการบาติก 
(นางศิริวรรณ  เนาว์ประโคน) 

 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
      

แผนภูมิการบริหารวทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร ์
 

 
 
  
     
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

(นางสาวธิรดา ตระกูลพันธนันท์) 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

(นางสาวสายสิริ  สายยศ) 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

)นางแสงดาว  ศรีจันทร์เวียง(  

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

(นาสาวไพจันทร์  ปากดีสี) 

งานบริหารงานทั่วไป 
(นางสาวพัชราภรณ์  พุกพอกสิน) 

งานประชาสัมพันธ์ 
(นางพรจันทร์  เทพร าพึง) 

งานบุคลากร 
(นางรัชนี  อัศวจุฬามณี) 

งานการเงิน 
(นางสาวขณีดา  จวงพันธ์) 

งานบัญชี 
(นางสุกัญญา  ธรรมรส) 

งานอาคารสถานที่ 
(นายชวภณ  กนกบุญพิทักษ์) 

   งานพัสดุ 
(นางนภาพร  วงค์นาค) 

งานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา 
(นางเนติมา  เหลี่ยมดี) 

งานปกครอง 
(นายวินิจ  ตั้นจัด) 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

(นางบุหงา  โสวภาค) 

งานครูที่ปรึกษา 
(นางสาวนลินี  ดมหอม) 

งานโครงการพิเศษและการบริการ
ชุมชน 

(นางณิชาดา  บ้ึงชัยภูม)ิ 

งานอาชีวศกึษาระบบทวภิาค ี
(นางสาวพิมพ์มณ ีภักดีธ ารงเกียรติ์) 

แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(นายวชิระ  ศรสุรินทร)์ 

แผนกวชิาการจัดการส านกังาน 
(นางนิภาวัลย์  ธรรมธราธาร) 

 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
(นางสาวอารีย์  พินิตธรรมนาถ) 

งานวัดผลและประเมินผล 
(นางสุรางคณา  ถือคุณ) 

แผนกวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 
(นางแพรวา  รัตนะ) 

แผนกวชิาอาหารและโภชนการ 
(นางชมนาด  รัฐสมุทร) 

แผนกวิชาคหกรรม 
(นางมยุรี  ศรีจันทร์เวียง) 

แผนกวชิาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
(นางสาวกฤตชมาพร  ถึงทะเล) 

แผนกวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
(นางสาวกรกนก  แก้วเกิด) 

 

แผนกวชิาเทคโนโลยีผ้า       
และเคร่ืองแต่งกาย 

(นางสาวจินตนา  ผาบสิมมา) 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
(นายธวัชชัย  รัฐสมุทร) 

งานสวัสดิการนกัเรียนนักศกึษา 
(นางปนัดดา  อินทรศรี) 

งานทะเบียน 
(นางนิทรา  สร้อยนาก) 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา  
     ข้อมูลผู้เรียน 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 553 66 0 619 
ปวช.2 430 54 34 518 
ปวช.3 453 81 100 634 

รวม ปวช. 1,436 201 134 1,771 

 
      ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2560 
 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช. 3 817 479 58.63 
ปวส. 2 451 351 77.83 
รวม 1,268 830 65.46 

 
       ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช. 3 860 526     61.16 
ปวส. 2 540 444 82.22 
รวม 1,400 970 69.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 375 190 565 
ปวส.2 329 156 485 

รวม ปวช. 704 346 1,050 
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       ข้อมูลบุคลากร 
 

ประเภท ทั้งหมด 
(คน) 

มีใบประกอบ  
วิชาชีพ (คน) 

สอนตรง 
สาขา (คน) 

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

5 5 - 

ข้าราชการ / ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ / ผู้ท่ีได้รับการรับรอง 60 60 60 
ข้าราชการพลเรือน 1 - - 
พนักงานราชการครู 9 9 9 
พนักงานราชการ (อื่น) 3 - - 
ครูพิเศษสอน 8 8 8 
เจ้าหน้าท่ี 34 - - 
บุคลากรอื่น ๆ (นักการภารโรง / ยามรักษาการ / 
พนักงานขับรถฯ) 

21 - - 

รวม  ครู 77 77 77 
รวมทั้งสิ้น 141 77 77 

 
       ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช. 
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม (สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 
พาณิชยกรรม 4 4 8 
ศิลปกรรม 2 0 2 
คหกรรม   3 3 6 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2 2 4 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 11 9 20 
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       ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

ประเภทอาคาร จ านวน (หลัง) 
อาคารเรียน 7 
อาคารปฏิบัติการ 0 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 0 
อาคารอื่น ๆ 4 

รวมทั้งสิ้น 12 
 
       ข้อมูลงบประมาณ 
 

ประเภทงบประมาณ จ านวน (บาท) 
งบบุคลากร 1,219,700.00 
งบด าเนินงาน 4,880,200.00 
งบลงทุน 1,000,000.00 
งบเงินอุดหนุน 8,317,915.00 
งบรายจ่ายอื่น 11,898,289.86 

รวมทั้งสิ้น 27,316,104.86 
 
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
     ปรัชญา 
 “หมั่นเรียน มุ่งดี มีมรรยาท สามารถในวิชาชีพ” 
 

     อัตลักษณ ์
 “รักษ์ความเป็นไทย” 
 

     เอกลักษณ ์
 “เก่งวิชาการ ช านาญวิชาชีพ 
 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
     วิสัยทัศน์ 
 “ผลิต และพัฒนาก าลังคน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสมรรถนะอาชีพที่ได้มาตรฐานสากล”  
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 พันธกิจ 
  พันธกิจ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานสู่มาตรฐานสากล 
 พันธกิจ 2 บริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบ
สานความเป็นไทย 
 พันธกิจ 3 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
 พันธกิจ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา 
 พันธกิจ 5 ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 

     เป้าประสงค ์
 1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
 2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สืบสานความเป็นไทย น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน 
 3. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และ
ผู้ปกครองเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริหารจัดการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน จัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สามารถน าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 

 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการบริหาร 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านเทคโนโลยี 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านความร่วมมือ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 9 ด้านการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ 
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 กลยุทธ์  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้  
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และ
ด ารงชีวิตอยู่รวมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค์ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
 

2. บริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเฉพาะทางทุกสาขาวิชา 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะโดยน้อมน าหลักปรัญญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ศูนยวิทยบริการ แหล่งเรียนรู้ ให้
สะอาดเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 

3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และ
ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
  

4.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 2 บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
 

5.  ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์  
และโครงการวิชาชีพ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
     รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
           1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน
อาชีวศึกษา ระดับชาติ พุทธศักราช 2560 ระหว่างวันท่ี 4-7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์  
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
        2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  ได้รับเกียรติบัตรรางวัล เป็นสถานศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์
ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ต้ังแต่วันท่ี 28 สิงหาคม – 8 
กันยายน 2560 
 3) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  ได้รับเกียรติบัตรรางวัล เข้าร่วมจัดนิทรรศการมีชีวิต และ
การเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานสุรินทร์รวมพลังจัดการศึกษา พัฒนาคนสุรินทร์สู่ความเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน วันท่ี 8 กันยายน 2560 
 4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ชมเชย สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ผลงานส่ิงประดิษฐ์ เก้าอี้อเนกประสงค์ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 
1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันท่ี 24 
พฤศจิกายน 2560 
 5) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัล เหรียญเงิน โครงการ ระดับ ปวช. 
เรื่อง การพัฒนาดินปั้นจากโฟมจัดดอกไม้เหลือใช้ (โอเอซีส) เพื่อประดิษฐ์ประติมากรรมภาพนูนต่ า  
การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา 
เอสโซ ประจ าปี 2560 ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 
 6) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัล เหรียญเงิน โครงการ ระดับ ปวส.  
เรื่อง การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมจากเปลือกทุเรียน การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงาน
วิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อาชีวศึกษาเอสโซ ประจ าปีพุทธศักราช 2560 ระดับภาค   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 
 7) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัล เหรียญเงิน โครงการ ระดับ ปวส. 
เรื่อง การพัฒนาแป้งเครปกึ่งส าเร็จรูปจากแป้งกล้วย การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงาน
วิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษาเอสโซ ประจ าปีพุทธศักราช 2560 ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 
 8) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
ขบวนรถอาหารช้าง  ประจ าปี 2560 ประเภทท่ี 2 ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา 
  9) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 12   
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่   
ภาคภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2560    
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 10) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัล เข้าร่วมประกวดผลงาน กินรี
เริงระบ า “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ 2560 ระหว่างวันท่ี 4-7 พฤษภาคม 2560    
ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
 11) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่น โครงการยุวชน
ประกันภัย รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด โดย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
 12) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่น โครงการยุวชน
ประกันภัย รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค โดย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
 13) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่น โครงการยุวชน
ประกันภัย รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ โดย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
 

 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการยุวชน
ประกันภัย ประเภทโรงเรียน และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทครู-อาจารย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ระดับชาติ ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจ าปี 2561 วันท่ี 7 สิงหาคม 2561  
ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
  2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับรางวัล ในการด าเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
ระดับดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2561 โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 3) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตร จัดแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม
อาชีวศึกษา การพัฒนาแป้งเครปจากแป้งกล้วย งานการขับเคล่ือนส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา 
เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี  
5 - 7 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตร จัดแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม
อาชีวศึกษา การพัฒนาดินปั้นจากโฟมจัดดอกไม้เหลือใช้ (โอเอซซีส) เพื่อประดิษฐ์ประติมากรรมนูน
ต่ า งานการขับเคล่ือนส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวนัท่ี 5 - 7 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
 5) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตรส่งนักเรียน จ านวน 3 คน  
เข้าฝึกงาน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบึง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานดี มีทักษะและความช านาญในวิชาชีพเป็นท่ีพึงพอใจของหน่วยงานใน
ระดับมาก 
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 6) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตรการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอาหาร
พื้นบ้าน ทีมโกนขแมร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอาหารพื้นบ้าน โครงการลาน
วัฒนธรรม ประจ าปี 2561 วัฒนธรรมสุรินทร์ ถ่ินอีสานใต้ ซเราะซแรย์ สะเร็น ระหวางวันท่ี 5 - 6 
กรกฏาคม 2561 
 7) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับส่ี ระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเท่ียว ระดับ ปวส. งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 
28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 8) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ
การแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา ในการกระกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะ
พื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี  
29 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 9) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการวิจัยหลักของโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2018 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 10) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับโล่รางวัล สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้าน
การส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง พ.ศ. 2561 จากกระทรวงวัฒนธรรม วันท่ี 4 สิงหาคม 
2561 งานมหกรรมวฒันธรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ณ ห้องเพลนารี่ ฮอลล์   
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 11) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการประเมินองค์การมาตรฐาน
ดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระดับกลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ ระดับเหรียญทอง วันท่ี 29 ตุลาคม  
2561 
 12) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับโล่รางวัล สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตย
ต้นแบบภาครัฐ โดยคฯกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 13) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  โครงการยุวชนประกันภัย 
ประเภทโรงเรียน ระดับภาค ประจ าปี 2561 โดย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) 
 14) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการยุวชนประกันภัย 
ประเภทโรงเรียน ระดับจังหวัด ประจ าปี 2561 โดย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ. 
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 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหารปีการศึกษา 2560   
 1) นายนิวัติ  ตังวัฒนา ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อบรมการ

พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใช้โครงการวิทยาศาสตร์และการน าโครงการวิทยาศาสตร์ต่อยอดเป็นแผน
ธุรกิจเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 ระหว่างวันท่ี  
22 – 23 สิงหาคม 2560 

 2) นายนิวัติ  ตังวัฒนา ได้รับเกียรติบัตร ได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นวิทยากรพี่เล้ียงตาม
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ต้ังแต่วันท่ี 28 สิงหาคม – 8 กันยายน 2560 

 3)  นายนิวัติ  ตังวัฒนา ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการอ านวยการ 
และคณะท างานด าเนินโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  (Dual  System) พัฒนาศักยภาพ

ฝีมือแรงงานไทย ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ สู่ประเทศไทย 4.0 
นครชัยบุรินทร์ ประจ าปี 2560 วันท่ี 15 กันยายน  2560 

 4)  นางกัลยาณีย์ สุดใจ ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะท างานฝ่ายด าเนินการกิจกรรมการ
จัดงานแสดงนิทรรศการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual System) พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไทย 
ยกระดับ คุณภาพและมาตรฐานความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ นครชัยบุรินทร์ สัญจร เขตตรวจ
ราชการท่ี 14 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ให้ไว้ ณ วันท่ี 15 กันยายน 2560   

 5) นางกัลยาณีย์  สุดใจ ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมอบรมวิทยากรพี่เล้ียง เพื่อขยายผล
เครือขา่ยสถานศึกษาพอเพียง รุ่นท่ี 2 ภายใต้โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การจัดการอาชีวศึกษา ระหว่างวันท่ี 4 – 7 กรกฎาคม 2560 

 6) นางกัลยาณีย์  สุดใจ ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ท่ีมีนักศึกษาพิการเรียนรวม 50 แห่ง ระหว่างวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 – วันท่ี 2 สิงหาคม 2560 
 7) นางกัลยาณีย์  สุดใจ ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
อบรมการพัฒนาวัตกรรมเทคโนโลยีโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์และการน าโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อ
ยอดเป็นแผนธุรกิจเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ ระหว่างวันท่ี 22 – 23 สิงหาคม 2560 
 8) นางกัลยาณีย์  สุดใจ ได้รับเกียรติบัตร ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ  
โครงการพัฒนาการจัดท าฐานข้อมูลและงานสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถาบันการอาชีวศึกษา ระหว่างวันท่ี 11-12 กันยายน 2560   

 9) นางสาวสายสิริ  สายยศ ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปี 2559 เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ ปี 2560 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวนัท่ี 20 – 22  
กรกฎาคม 2560 

             10) นางกัลยาณีย์  สุดใจ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ “การประยุกต์
ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส.” การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค  
ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 27 ประจ าปีการศึกษา 2560   
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 11) นางกัลยาณีย์  สุดใจ ได้รับรางวัล เป็นผู้มีผลงานการบริหารงานดีเด่น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2560 เนื่องในโอกาสวันครู กลุ่มอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประจ าปี  
2561 

 

รางวัลและผลงานของ ผู้บริหารปีการศึกษา  2561   
 1) นายนิวัติ  ตังวัฒนา ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตร  

เป็นคณะกรรมการด าเนินงานงาน การขับเคล่ือนส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 5 – 7 พฤษภาคม 2561  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 2) นายนิวัติ  ตังวัฒนา ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตร  
เป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวรรณเกมส์” ครั้งท่ี 13 ระหว่างวันท่ี 14 -  20 กรกฏาคม 2561  
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
 3) นายนิวัติ  ตังวัฒนา ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตร  
เป็นคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษา การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
“เวสสุวรรณเกมส์” ครั้งท่ี 13 ระหว่างวันท่ี 14 -  20 กรกฏาคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
 4) นายนิวัติ  ตังวัฒนา ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตร เป็น
ผู้มีผลงานการบริหารงานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2561 เนื่องในโอกาสวันครู 
กลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
 5) นางสาวสายสิริ สายยศ ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ Korean Studies Workshop For Non- Korean Educators 2018 ระหว่างวันท่ี  
27 - 29  มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บายเซนเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพมหานคร 
 6) นางสาวสายสิริ  สายยศ ได้รับเกียรติบัตร อ านวยการด าเนินงานอบรมโครงการ
พัฒนาส่ือการสอน “เทคนิคการสอนโดยใช้ส่ือออนไลน์  Google Classroom” ประจ าปีการศึกษา 
2561 วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
 7) นางสาวสายสิริ  สายยศ ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพี่เล้ียงลูกเสือ
วิสามัญ  วันท่ี 26 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 

 8) นางสาวสายสิริ  สายยศ ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้สนับสนุนทีมธุรกิจ “Pie Thai”  
ท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่สถานศึกษา โครงการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 
ประจ าปีการศึกษา  2561 (RRR AWARD) รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ทีมธุรกิจ ด้านความเป็นไป
ได้ทางธุรกิจและผลประกอบการดีเด่น 

 9) นางสาวสายสิริ  สายยศ  ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ท่ีมีผลงานการบริหารงานดีเด่น 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2561 เนื่องในโอกาสวันครู กลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 

 10) นางสาวสายสิริ  สายยศ ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมประชุมช้ีแจงเกณฑ์การประเมิน
และแผนการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2561 
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 11) นางสาวไพจันทร์  ปากดีสี  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ Learning  Progressions : 21st Century Teaching and Learning ณ โรงแรม
สบายโฮลเทล วันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 12) นางสาวไพจันทร์  ปากดีสี  ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ท่ีมีผลงานการบริหารงานดีเด่น 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2561 เนื่องในโอกาสวันครู กลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
 13) นางสาวธิรดา  ตระกูลพันธนันท์ ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ ระดับผู้น า  ขั้นนความรู้ช้ันสูง รุ่นท่ี 831 ระหว่างวันท่ี 12 – 17 มีนาคม 2561  
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
 14) นางสาวธิรดา  ตระกูลพันธนันท์  ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการอบรม “โครงการ
อบรมผู้ปฏิบัติการด้านยาเสพติด” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ประจ าปีการศึกษา  2561  
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วันท่ี 13 กรกฎาคม  พ.ศ.  2561 
 15) นางสาวธิรดา  ตระกูลพันธนันท์ ได้รับเกียรติบัตร ให้มีคุณวุมิวูดแบดจ์  
ระดับผู้น า (W.B.) และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน โดยส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ไว้ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 
 16) นางสาวธิรดา  ตระกูลพันธนันท์ ได้รับเกียรติบัตร เป็นเจ้าหน้าท่ีลูกเสือใน
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีลูกเสือ สังกัดส านักงานลูกเสือแห่งชาติ วันท่ี 25 ตุลาคม 2561 

 17) นางแสงดาว  ศรีจันทร์ ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ท่ีมีผลงานการบริหารงานดีเด่น 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2561 เนื่องในโอกาสวันครู กลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
 18) นางแสงดาว  ศรีจันทร์เวียง ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ ระหว่างวันท่ี 16 – 17 มิถุนายน 2561  
 19) นางแสงดาว  ศรีจันทร์เวียง ได้รับเกียรติบัตร เป็นเจ้าหน้าท่ีลูกเสือในต าแหน่ง  
เจ้าหน้าท่ีลูกเสือ สังกัดส านักลูกเสือแห่งชาติ วันท่ี 25 ตุลาคม 2561 
 20) นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ได้รับเกียรติบัตร ให้มีคุณวุมิวูดแบดจ์ ระดับผู้น า 
(W.B.) และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน โดยส านักงานลูกเสือแห่งชาติกระทรวง 
ศึกษาธิการ ให้ไว้ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 
 21) นางแสงดาว  ศรีจันทร์เวียง ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ ระดับผู้น า ขั้นนความรู้ช้ันสูง รุ่นท่ี 831 ระหว่างวันท่ี 12 – 17 มีนาคม 2561  
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
 

รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา  2560 
 1) นางนิภาวัลย์  ธรรมธราธาร ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ครั้งท่ี 26 ปีการศึกษา  
2559 ระหว่างวันท่ี 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 
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 2) ได้รับเกียรติบัตรรางวัล เป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน ระดับ ปวส การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจ าปี  2560 วันท่ี  23  มิถุนายน  2560 
   1. นางสาวธิดา    พ่อค้า 
   2. นางรุ่งทิพย์            จีนะกาญจน ์
 3) ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ครูผู้รับผิดชอบโครงการวิทยาศาสตร์ การพัฒนางาน
ศิลปหัตถกรรมจากเปลือกทุเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับ ปวส. การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประจ าปี 2560 วันท่ี 23 มิถุนายน  
2560   
    1 นางสาวธิดา    พ่อค้า 
   2. นางฌิชาดา    บึ้งชัยภูมิ 
   3. นางรุ่งทิพย์   จีนะกาญจน ์
 4) ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ครูผู้รับผิดชอบโครงการวิทยาศาสตร์ การพัฒนาแป้ง 
เครปกึ่งส าเร็จรูปจากแป้งกล้วย รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับ ปวส. การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประจ าปี 2560 วันท่ี 23 มิถุนายน  
2560  
    1. นางรุ่งทิพย์   จีนะกาญจน ์
   2. นายธงชัย    สารากูล 
   3. นางสาวกันตยา   เลิศอรุณรัตน์ 
 5) ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ครูผู้รับผิดชอบโครงการวิทยาศาสตร์ การพัฒนาดินปั้นจาก
โฟมจัดดอกไม้เหลือใช้ (โอเอซิส) เพื่อประดิษฐ์ประติมากรรมภาพนูนต่ า รางวัลระดับเหรียญทอง 
ระดับ ปวช. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาสุรินทร์  
ประจ าปี  2560 วันท่ี 23  มิถุนายน 2560  
   1. นายรัตน์ชตะ          อินทรวิศษฏ์ 
   2. นางรุ่งทิพย์   จีนะกาญจน ์
   3. นางสาวธิดา    พ่อค้า 
 6) ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศ ภายใต้
กิจกรรม ฝึกอบรมครูนิเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี รุ่นท่ี 2 ระหว่างวนัท่ี   
17 – 19 กรกฎาคม 2569 ได้รับเกียรติบัตรรางวัล การฝึกอบรมการเข้าใช้งานระบบศูนย์
ก าลังคนอาชีวศึกษา และระบบติดตามรายงานภาวะการณ์มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 20 – 21 
กรกฎาคม 2560 
   1. นางบุหงา  โสวภาค 
   2. นายสัมฤทธิ์  สมเพชร 
   3. นางสาวพิมพ์มณี   ภักดีธ ารงเกียรติ์ 
   



30 
 

 7) นายโกศล  ธนูธรรมทัศน์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2560 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระหว่างวนัท่ี 20 – 22 กรกฎาคม 2560 
 8) ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ครูผู้รับผิดชอบโครงการ รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค   
ระดับ  ปวส.  โครงการการพัฒนาแป้งเครปกึ่งส าเร็จรูปจากแป้งกล้วย เพื่อประดิษฐ์
ประติมากรรมนูนต่ า การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ  
– อาชีวศึกษา – เอสโซ ประจ าปี 2560 วันท่ี 29 กรกฎาคม 2560 จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 
   1. นางรุ่งทิพย์            จีนะกาญจน ์
   2. นางสาวกันตยา       เลิศอรุณรัตน์ 
   3. นายธงชัย              สารากูล  
 9) ได้รับเกียรติบัตรรางวัล  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค  
ระดับ ปวส. โครงการการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมจากเปลือกทุเรียน เพื่อประดิษฐ์
ประติมากรรมนูนต่ า การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ -  
อาชีวศึกษา -  เอสโซ ประจ าปี 2560 วันท่ี 29 กรกฎาคม 2560 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 
   1. นางรุ่งทิพย์           จีนะกาญจน ์
   2. นางสาวธิดา    พ่อค้า 
   3. นางณิชาดา    บึ้งชัยภูมิ  
 10) ได้รับเกียรติบัตรรางวัล  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค  
ระดับ ปวส. โครงการการพัฒนาดินปั้นจากโฟมจัดดอกไม้เหลือใช้ (โออีซีส) เพื่อประดิษฐ์
ประติมากรรมนูนต่ า การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา - เอสโซ ประจ าปี 2560 วันท่ี 29 กรกฎาคม 2560 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา  
   1. นางรุ่งทิพย์            จีนะกาญจน ์
   2. นายรัตน์ชตะ          อินทรวิศิษฏ์ 
   3. นางสาวธิดา     พ่อค้า 
 11) ได้รับเกียรติบัตรรางวัล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรื่อง การพัฒนาแป้งเครป 
กึ่งส าเร็จรูปจากแป้งกล้วย การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – 
อาชีวศึกษา – เอสโซ่ - ประจ าปี 2560 ระหว่างวนัท่ี 17 - 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2560   
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
           1. นายธงชัย            สารากูล 
           2. นางสาวกันตยา เลิศอรุณรัตน์ 
           3. นางรุ่งทิพย ์  จีนะกาญจน ์
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 12) ได้รับเกียรติบัตรรางวัล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เรื่อง การพัฒนาดินปั้นจากโฟมจัดดอก
ไม้เหลือใช้ (โอเอซีส) เพื่อประดิษฐ์ประติมากรรมนูนต่ า การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ -อาชีวศึกษา -เอสโซ่ - ประจ าปี 2560 ระหว่างวันท่ี  17 - 19 สิงหาคม  
พุทธศักราช  2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
           1. นายรัตน์ชตะ      อินทรวิศิษฏ์ 
           2. นางรุ่งทิพย ์  จีนะกาญจน ์
          3. นางสาวธิดา  พ่อค้า 
 13) ได้รับเกียรติบัตรรางวัล การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและ
งานสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพ และสนับสนุนการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา  
ระหว่างวนัท่ี 11 - 12 กันยายน 2560 ประจ าปี 2560   
   1. นางรัชนี               อัศวจุฬามณี 
   2. นางนิทรา             สร้อยนาก 
   3. นายสัมฤทธิ์           สมเพชร 
   4. นางสาวศศิธร  ค านาค   
 14) ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน  สาขาพนักงานต้อนรับ ระดับ 1 จ านวน 18 ช่ัวโมง ระหว่างวันท่ี 14 -16 กันยายน  
2560 
             1. นายศุภกิจ    ศรีวิชา  
              2. นายพรพิชิต    โพธิวัฒน์       
 15) นายวชิรา  ศรสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมประชุม โครงการสร้างมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วันท่ี 26  
กันยายน 2560 
 16) นางสาววันเพ็ญ  พริ้งเพราะ ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการอบรมเสริมศักยภาพ
นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ รอบ 100 ทีม รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 2 - 5 ตุลาคม 2560  
ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา   
 17) ได้รับเกียรติบัตรรางวัล เป็นคณะกรรมการด าเนินงานการแข่งขันทักษะวิชา
พื้นฐาน ประเภทการประกวดร้องเพลง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีการศึกษา  
2560 วันท่ี 22-23 พฤศจิกายน 2560 
           1. นางชวนชม             พรหมวงค์ 
           2. นายศุภกิจ              ศรีวิชา  
 18) นางชวนชม  พรหมวงค์ ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขัน
การประกวดมารยาทไทย ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่าง
วันท่ี  22-23 พฤศจิกายน 2560 
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 19) นางชวนชม  พรหมวงค์  ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา   
เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทอง ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 22-23  
พฤศจิกายน 2560 
 20) นางรุ่งทิพย์  จีนะกาญจน์  ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการตัดสิน สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ประจ าปีการศึกษา 2560 วันท่ี 24 พฤศจิกายน  
2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
 21) ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ครูที่ปรึกษาผลงานส่ิงประดิษฐ์ เก้าอี้อเนกประสงค์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปี
การศึกษา 2560 วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560   
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
   1. นายศุภกิจ               ศรีวิชา 
            2. นางสาวกรกนก แก้วเกิด 
            3. นายไพรัตน ์  โททอง 
   4. นางสาวนิกษ์นิภา หาญบาง 
     22)  นางบุหงา  โสวภาค ได้รับเกียรติบัตร เป็นกรรมการตัดสินผลงานส่ิงประดิษฐ์  
ประเภทท่ี 4 สางประดิษฐ์ด้านเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2560  
วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
 23)  ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ครูผู้รับผิดชอบโครงการกินรีเริงระบ า ประชารัฐร่วม
พัฒนา  สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขัน
หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจ าปี 2560   
   1. นางนภาพร    เหล่าพิชิต 
   2. นางณิชาดา    บึ้งชัยภูมิ 
   3. นางสาวศิริวรรณ   เนาว์ประโคน 
   4. นางการุณี    วิบูลชัย 
   5. นางมยุรี    ศรีจันทร์เวียง 
 24) นางสาวสุภาพร  สอโส ได้รับเกียรติบัตรรางวัล เป็นคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน  ะดับ ปวช. หรือ ปวส. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 
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 25) ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง  
ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
   1. นายพรพิชิต    โพธิวัฒน ์
   2. Miss  Duan   Wengi 
   3. Miss  Guo   Zhegi 
   4. นางสาวอารีย์   พินิตธรรมนาถ 
 26) ได้รับเกียรติบัตรรางวัล เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ี
พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560   
   1. นายโกศล    ธนูธรรมทัศน์  
   2. นายบุญมี    พัชรมงคล 
   3. นางนันทวัน    สุทธิยานุช 
 27) ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระดับ 
ปวช. หรือ ปวส. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
   1. นายธวัชชัย    รัฐสมุทร 
   2. นางพรจันทร์   เทพร าพึง 
 28) นายนพอนันต์  นรโคตร ได้รับเกียรติบัตร เป็นครูผู้ควบคุมนักศึกษาในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การขายออนไลน์ ระดับ ปวช./ปวส.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 
27 ประจ าปีการศึกษา 2560  
 29) นางสาวธิดา  พ่อค้า ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการการประกวด/การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ
อาชีวศึกษาสุรินทร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 
 30) ได้รับเกียรติบัตร เป็นครูผู้ควบคุมการประกวด/การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับอาชีวศึกษาสุรินทร์  
ประจ าปีการศึกษา 2560 
   1. นางสาวธิดา     พ่อค้า   
   2. นางสาวรุ่งทิพย์  จีนะกาจน์ 
   3. นางสาวกันตยา   เลิศอรุณรัตน์   
   4. นางณิชาดา    บึ้งชัยภูมิ   
    5. นายธวัชชัย    รัฐสมุทร   
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 31) นางโชติกา  ดาทอง ได้รับเกียรติบัตร เป็นครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การออกแบบและประกอบการอาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ประเภทอาหารเพื่อ
สุภาพจานหลัก ประกอบลีลา (Food Healthy Challenge) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 27 ประจ าปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวนัท่ี  10-14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
 32) นางรุ่งทิวา  สลากัน เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการน าเสนอขาย
สินค้า “The Marketing Challenge” ระดับ ทีม ปวช. ระดับอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560  
 33) นายนพอนันต์  นรโคตร ครูผู้ควบคุมนักศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   
การขายออนไลน์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน  
 34) นางชวนชม  พรหมวงค์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและประเมินผลกลางใน
การจัดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประกวดกิจกรรมทาง
องค์การนักวิชาชีพ  และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 35) นางแพรวา  รัตนะ  คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ประเภออุตสาหกรรมท่องเท่ียว  สาขาวิชาท่องเท่ียว  ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน า
เท่ียว ระดับปวช. และ ระดับ ปวส. 
 36) นางแพรวา  รัตนะ เป็นครูผู้ควบคุมนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  สาขาวิชาท่องเท่ียว  ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการ
น าเท่ียว ระดับ ปวช. 
 37) นางสาวกรกนก  แก้วเกิด เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะมัลติมีเดีย
อาร์ต INFOGRAPHIC อาชีวะ 4.0 ระดับ ทีม ปวช. ระดับอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประจ าการศึกษา  
2560       
 38) ครูที่น าทีมนักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตร
บานสากล ระดับ ปวส. การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 10-14 ธันวาคม  
2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
   1. นางมยุร ี  ศรีจันทร์เวียง 
   2. นายรัตน์ชตะ  อินทรวิศิษฎ์ 
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 39) ได้รับเกียรติบัตร ครูท่ีน าทีมนักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขันทักษะการประยุกต์
ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตรบานสากล ระดับ ปวช. การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  
ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 10-14  
ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
   1. นางมยุร ี  ศรีจันทร์เวียง 
   2. นายรัตน์ชตะ  อินทรวิศิษฎ์ 
 40) นายพรพิชิต  โคทิวัฒน์ ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการด าเนินงานจัดการ
แข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี  
10-14 ธันวาคม  2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี
 41) ได้รับเกียรติบัตร เป็นครูผู้ควบคุม การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง   
การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี  27  
ประจ าปีการศึกษา  2560  ระหว่างวันท่ี  10-14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัด
อุดรธานี  
   1. Miss  Guan  Qing  Qing 
   2. Miss  Duan  Wen  Qi 
 42) นางรัชนี  อัสวจุฬามณี  ได้รับรางวัล เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  “สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประเภทท่ี  2  ส่ิงประดิษฐ์
ด้านการประกอบอาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาสุรินทร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 
 43) นางสาวธิดา  พ่อค้า   ได้รับรางวัล เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา”  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประเภทท่ี  5  ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับอาชีวศึกษาสุรินทร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 
  44) นางสาวกาญจนภา  มานิตย์  ได้รับรางวัล เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประเภทท่ี  12  การ
ประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่   
ภาคภาษาอังกฤษ  ระดับอาชีวศึกษาสุรินทร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 
 45) ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  รองชนะเลิศอันดับท่ี  1  เหรียญทอง  “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประเภทท่ี  12  การประกวดองค์ความรู้
การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ภาคภาษาอังกฤษ  ระดับ
อาชีวศึกษาสุรินทร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 
   1. นางนภาพร    เหล่าพิชิต 
   2. นางรุ่งทิพย์    จีนะกาญจน ์
   3. นางสาวปภารัช   บุญยืน   
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 46) นางสาวธิดา  พ่อค้า  ได้รับรางวัล  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดีเด่น  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ประจ าปี  2561  เนื่องในโอกาสวันครู  กลุ่ม
อาชีวศึกษาสุรินทร์   
 47)  นางสาวธิดา  พ่อค้า  ได้รับรางวัล  เป็นผู้มีผลการปฏิบัติการสอนดีเด่น  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ประจ าปี  2561  เนื่องในโอกาสวันครู  กลุ่มอาชีวศึกษาสุรินทร์   
 58)  นางเนติมา  เหล่ียมดี  ได้รับรางวัล  ครูผู้สอนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ประจ าปี  2561  เนื่องในโอกาสวันครู  กลุ่มอาชีวศึกษา
สุรินทร์   
 59) นางสาวศิริวรรณ  เนาว์ประโคน  ได้รับรางวัล  เป็นผู้มีผลการปฏิบัติการสอน
ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ประจ าปี  2561  เนื่องในโอกาสวันครู  กลุ่มอาชีวศึกษา
สุรินทร์   
 50)  นางสาวนลินี  ดมหอม  ได้รับรางวัล  เป็นผู้มีผลการปฏิบัติการสอนดีเด่น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ประจ าปี  2561  เนื่องในโอกาสวันครู  กลุ่มอาชีวศึกษาสุรินทร์   
   51)  ได้รับเกียรติบัตร ครู-อาจารย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ 
โครงการยุวชนประกนัภัย ประจ าปี 2561 จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) 
   1.  นางรุ่งทิวา   สลากัน 
   2. นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธ ารงเกียรติ์ 
   3. นางนภาพร  วงศ์นาค 
   4. นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ 
   5. นางพรจันทร ์  เทพร าพึง 
   6. นายพรพิทักษ์  ศรีแก้ว 
   7. นางเนติมา  เหล่ียมดี 
   8. นางสาวนิกษ์นิภา หาญบาง 
 

รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา  2561 
รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์  (ระดับชาติ) 

 1) ได้รับเกียรติบัตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ประจ าปีพุทธศักราช 2561 ระหว่างวันท่ี 16 - 18 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การแสดง
สินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

   1.  นางรุ่งทิพย ์  จีนะกาญจน ์
   2.  นางโชติกา  ดาทอง 
   3.  นางสาวกันตยา เลิศอรุณรัตน์ 
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รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์  (ภาค) 
 1) นางโชติกา  ดาทอง  ได้รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษาโครงงานการพัฒนาขนม 

ไหว้พระจันทรธ์ัญพืชจากแป้งต่างชนิดกัน รางวัล รองชนะเลิศอันดับ3 ระดับเหรียญทอง ระดับ ปวส. 
การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งท่ี28 ประจ าปี 2561  
ระดับภาค  ภาคตจะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวนัท่ี 29 – 31 กรกฎาคม  2561 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

 

รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์  (ระดับจังหวัด) 
 1) ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2561 วันท่ี 29 มิถุนายน 2561  
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์    

   1. นางสาวธิดา  พ่อค้า 
   2. นางสาวรุ่งทิพย์ จีนะกาญจน ์
 2) ได้รับเกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลงานการพัฒนาขนม 

ไหว้พระจันทรธ์ัญพืชจากแป้งต่างชนิดกัน ระดับ ปวส. รางวัล ระดับเหรียญทอง สังกัด วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุรินทร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ ประจ าปี 2561 วันท่ี 29 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 

   1. นางสาวธิดา  พ่อค้า 
   2. นางโชติกา  ดาทอง 
   3. นางรุ่งทิพย ์  จีนะกาญจน ์
 3) ได้รับเกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลงานการศึกษาการใช้  

ผ้ายีนส์เพื่อพัฒนางานศิลปะประดิษฐ์ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง สังกัด วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุรินทร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ ประจ าปี 2561 วันท่ี 29 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 

   1. นายรัตน์ชตะ  อินทรวิศิษฏ์ 
   2. นางรุ่งทิพย ์  จีนะกาญจน ์
   3. นางสาวธิดา    พ่อค้า 

 4) ได้รับเกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลงานการพัฒนาพายไทย  
จากแป้งต่างชนิดกัน ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล ระดับเหรีญทอง สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 
2561 วันท่ี 29 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 

   1. นางสาวกันตยา เลิศอรุณรัตน์ 
   2. นางสาวปภารัช บุญยืน 

   3. นางสาวธิดา  พ่อค้า  
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รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ระดับชาติ) 
 1) นายศุภกิจ  ศรีวิชา ได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับส่ี ระดับเหรียญ

ทองแดง การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเท่ียว ระดับ ปวส. งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  
 2) นางสาวธันยาภรณ์  ไชยสอน ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกและครูผู้ควบคุมการแข่งขัน
ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Flair Bartender งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 28 ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 3) นางสาวพิมพ์มณี  ภักดีธ ารงเกียรติ์  ได้รับเกียรติบัตร  ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน
ทักษะการใช้เทคโนโลยีผลิตหนังสือราชการภายนอก งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 28 ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ระดับภาค) 
 1) นางสาวกฤตชมาพร  ถึงทะเล  ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมการจัดการแข่งขัน

ทักษะการวาดภาพสีน้ าหุ่นนิ่ง (ระดับ ปวช.) การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 28 ประจ าปีการศึกษา  2561 ระหว่างวันท่ี 26-30 พฤศจิกายน 
2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 

 2) ได้รับเกียรติบัตร ครูควบคุมทีม นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ครั้งท่ี 28  ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 26 - 30 พฤศจิกายน 2561  
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  

   1. นางนภาพร  วงค์นาค 
   2. นางสุกัญญา  ธรรมรส 
 3) นางแพรวา  รัตนะ ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการด าเนินงานการแข่งขันทักษะ

วิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาท่องเท่ียว ทักษะการจัดท าและเสนอขาย
รายการ น าเท่ียว ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 26 - 30 พฤศจิกายน 
2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
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 4) นางแพรวา  รัตนะ ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาท่องเท่ียว ทักษะการจัดท าและเสนอขาย
รายการ น าเท่ียว ระดับ ปวช. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 28  ประจ าปีการศึกษา  2561  ระหว่างวันท่ี  26 - 30 พฤศจิกายน 2561  ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

 5) นางแพรวา  รัตนะ ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาท่องเท่ียว ทักษะการจัดท าและเสนอขาย
รายการ น าเท่ียว ระดับ ปวส. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี  28  ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 26 - 30 พฤศจิกายน 2561  
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 

 6) นางนิทรา  สร้อยนาก ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 26 - 30 พฤศจิกายน 
2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 

 7) นางสาวเมธาวี  สาระ ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมทีมการด าเนินงานจัดการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม ทักษะการบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทยการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งท่ี 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม 

 8) นายรัตน์ชตะ  อินทรวิศิษฏ์ ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการ
ประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคต แห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  
ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 26 - 30 
พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 

 9) ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ระดับปวช. 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 28 ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม   

   1. นางมยุรี    ศรีจันทร์เวียง 
   2. นางณิชาดา    บึ้งชัยภูมิ 
   3. นายรัตน์ชตะ   อินทรวิศิษฏ์   
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 10)  ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม การประสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง การประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวนัท่ี 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 

   1.  Miss Kong  Wei  Rui 
   2.  Miss  Shao  Liu  Qing 
   3.  นางสาวอารีย์   พินิตธรรมนาถ 
   4.  นางชินินธร    เกิดสันเทียะ 

 11) นางสาวธพันยาภรณ์ ไชยสอน ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม ทักษะการผสม
เครื่องด่ืม  Bartender การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระดับส้ัน ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งท่ี 28 ประจ าประการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม  
 12)  นางสาวพิมพ์มณี  ภักดีธ ารงเกียรติ์  ได้รับเกียรติบัตร  ครูผู้ควบคุมนักศึกษาเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก การประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระดับส้ัน ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 28 ประจ าประการศึกษา 2561 
ระหว่างวนัท่ี 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม    

 

รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ระดับจังหวัด) 
 1) ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภท

วิชาพาณิชยกรรม / ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชีและทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
และหลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 
30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 

   1. นางศิริพร  พงศธรวิวฒัน ์
   2. นางสุกัญญา  ธรรมรส 
   3. นางนภาพร  วงค์นาค 

 2) นางศิราภรณ์  เวียนไธสง ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
ทักษะการแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge และทักษะการเขียน
แผนธุรกิจ การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561  
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
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 3) นางสาววันเพ็ญ  พริ้งเพราะ ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ
แข่งขันทกัษะวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม / ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
ประเภทสินค้า OTOP การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน  
ระดับอาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561  
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
 4) นางสาววันเพ็ญ  พริ้งเพราะ ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ
แข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดวงดนตรี การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
และหลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี  
29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
 5) ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขาการจัดการ
ส านักงาน ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพไ์ทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวนัท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 

   1. นางนิภาวัลย์  ธรรมธราธาร 
   2. นางสาวพัชราภรณ์ พุกพอกสิน 
   3. นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธ ารงเกียรติ์ 
   4. นางนิทรา  สร้อยนาก 
 6) ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ประเภท

พาณิชยกรรม / ประเภทวิชาบริหาธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ การ
ประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 

   1. นายวชิระ  ศรสุรินทร์ 
   2. นายพรพิทักษ์  ศรีแก้ว 

 7) นางอรุณี  นาคสังข์ ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูลและทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย การประกวดและแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 
2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
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 8) ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภท
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม ทักษะการผสมเครื่องด่ืมและทักษะการบริการอาหาร
และเครื่องด่ืม การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561  
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 

   1. นายพรพิชิต  โพธิวัฒน ์
   2. นางสาวธันยาภรณ์ ไชยสอน 

 9) ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภท
วิชาคหกรรม สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ / สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ ทักษะ 
การออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกาย และทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล  
การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 

   1. นางสาวจินตนา ผาบสิมมา 
   2. นางสาวกรณิการ์ แก้วหล่อ 
   3. นางสาวนิตยา  สุทธิมูล 
   4. นางสาวผดุงรัตน์ มีสังเกต 

 10) ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภท
วิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ทักษะการจัด
ดอกไม้แบบไทยและทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล การประกวดและแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดสุรินทร์   
ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 

   1. นางมยุร ี  ศรีจันทร์เวียง 
   2. นางณิชาดา  บึ้งชัยภูมิ 
 11) ได้รับเกียรติบัตร อาจารย์ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

การประกวดอาหารพื้นบ้าน โครงการลานวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 วัฒนธรรมสุรินทร์ ถ่ิน
อีสานใต้ “ซเราะซแรย์  สะเร็น” ระหว่างวันท่ี  5 - 6 กรกฎาคม 2561 

   1. นางชมนาด    รัฐสมุทร  
   2. นางโชติกา    ดาทอง 
   3. นางจุติพร   กลางกัลยา 
   4. นางสาวปภารัช บุญยืน 
   5. นางสาวดวงใจ  นาชัยทอง 
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รางวัลผลงานประเภทอื่นๆ  (ระดับชาติ) 
  ได้รับเกียรติบัตร ครู-อาจารย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับประเทศ โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2561 จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

   1. นางรุ่งทิวา   สลากัน 
   2. นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธ ารงเกียรติ์ 
   3. นางนภาพร  วงศ์นาค 
   4. นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ 
   5. นางพรจันทร ์  เทพร าพึง 
   6. นายพรพิทักษ์  ศรีแก้ว 
   7. นางเนติมา  เหล่ียมดี 
   8. นางสาวนิกษ์นิภา หาญบาง 
รางวัลผลงานประเภทอื่นๆ  (ระดับภาค) 

 1) คณะครู นักเรียน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ การโรงแรมและการบริการ  
การจัดการธุรกิจท่องเท่ียว การบัญชี ประดิษฐ์กระทงและเป็นการบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชา 
การจัดดอกไม้และงานดอกไม้ใบตอง เข้าร่วมประกวดในงาน ประเพณีลอยกระทงประจ าปี 2561 
และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสวยงาม รับถ้วยเกียรติยศจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุธ 
จันทร์โอชา วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
 2) นางสาววนิดา  คงชูดี ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล อันดับท่ี 2 
เหรียญเงิน ประเภทวิ่ง 800 เมตร (หญิง) การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวรรณเกมส์” ครั้งท่ี 13 ระหว่างวันท่ี 14 -  20 กรกฏาคม 2561 
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี 

 3) นางสาววนิดา  คงชูดี ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล อันดับท่ี 1  
เหรียญทอง ประเภทวิ่งผลัด 4 x 400  เมตร (หญิง) การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวรรณเกมส์” ครั้งท่ี 13 ระหว่างวันท่ี 14 -  20 กรกฏาคม 2561  
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
 4) นางเนติมา  เหล่ียมดี ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล อันดับท่ี 1  
เหรียญทอง ประเภทวิ่ง 200 เมตร (หญิง) การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวรรณเกมส์” ครั้งท่ี 13  ระหว่างวันท่ี 14 -  20 กรกฏาคม 2561  
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี 

 5) นายวินิจ  ต้ันจัด ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล อันดับท่ี 2  
เหรียญเงิน ประเภทวิ่ง 800 เมตร (หญิง) การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวรรณเกมส์” ครั้งท่ี 13  ระหว่างวันท่ี 14 -  20 กรกฏาคม 2561  
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
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 6) นางศิริพร  พงศ์ธรวิวัฒน์ ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้จัดการทีม ได้รับรางวัล  
อันดับท่ี 2  เหรียญเงิน ประเภทวิ่ง 800  เมตร (หญิง) การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวรรณเกมส์” ครั้งท่ี 13 ระหว่างวันท่ี 14 -  20 กรกฏาคม 2561 
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี 

 7) นางศิริพร  พงศ์ธรวิวัฒน์ ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้จัดการทีม ได้รับรางวัล 
อันดับท่ี 1  เหรียญทอง ประเภทวิ่ง 200 เมตร  (หญิง)  การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวรรณเกมส์” ครั้งท่ี 13 ระหว่างวันท่ี 14 -  20 กรกฏาคม 2561 
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี 

 

        รางวัลและผลงานของผู้เรียน  
        รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์  (ระดับชาติ) 
 1) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ องค์ความรู้การ
น าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน “พายไทย”  
รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปี 2561  วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

   1. นางสาวกนกนิภา    เจริญพันธ์  
   2. นางสาวชญาฎา   ประเสริฐดี 

 2) ได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การพัฒนาขนมไหวพ้ระจันทร์ธญัพืช
จากแป้งต่างชนิดกัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ประจ าปีพุทธศักราช 2561 ระหว่างวันท่ี 16 - 18 สิงหาคม 2561  
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
   1. นายธรรมนูญ  แก้วงาม 
   2. นางสาวชุตินันท์ ปัญญาศิริ 
   3. นางสาวพัชรินทร์ นวนมะณี 
 

         รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์  (ระดับจังหวัด) 
 1) ได้รับเกียรติบัตร ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – 
เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2561 ผลงานการพัฒนาขนมไหว้พระจันทร์ธญัพืช
จากแป้งต่างชนิดกัน ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง วันท่ี 29 มิถุนายน 2561  
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
   1. นายธรรมนูญ  แก้วงาม 
   2. นางสาวชุตินันท์ ปัญญาศิริ 
   3. นางสาวพัชรินทร์ นวนมะณี 
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 2) ได้รับเกียรติบัตร ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – 
เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2561 ผลงานการศึกษาการใช้ผ้ายีนส์เพื่อพัฒนางาน
ศิลปะประดิษฐ์ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง วันท่ี 29 มิถุนายน 2561  
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
   1. นายโยธิน  บุญยงค์ 
   2. นางสาวสินาภรณ์ ซ่อนกล่ิน 
   3. นายเอกรินทร์  ปิยังคะบุตร 
  3) ได้รับเกียรติบัตร ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – 
เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2561 ผลงานการพัฒนาพายไทยจากแป้งต่างชนิด
กัน ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง วันท่ี 26 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
   1. นางสาวนฤมล   มาตุ้ม 
   2. นายเจษฎาภรณ์ ดาทอง 
   3. นายอมรเทพ  มันทุราช  
 

        รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ระดับชาติ) 
 1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทความเป็นไปได้และผลประกอบการดีเด่น  
แผนธุรกิจ “พายไทย” ประจ าปี 2561 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ ณ ITE College 
Central ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย 
   1. นางสาวชลธิชา คงมี  
   2. นางสาวอภิฤดี  สมศรี 
   3. นายทรงชัย  นาคสกุล 
   4. นายธีรเดช  เชิดดอก  
   5. นางสาวจิราธร   สมหวัง 
  2) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันผสมเครื่องด่ืม ประเภท Food and 
Beverage Service ในการประชุมทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ  
ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 2 – 4 กุมภาพันธ์  2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   1. นายเอนก   ยมดี 
   2. นางสาวทรรศนีย์ สุวรรณ 
   3. นางสาวผณินทรา จ าปาปิ่น 
  3) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับส่ี ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะการ
จัดท าและเสนอขายรายการน าเท่ียว ระดับ ปวส. งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 28 ประจ าปีการศึกษา 
2561 ระหว่างวันท่ี 2 – 6 กุมภาพันธ์  2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   1. นางสาวกาญจนภทร  ปัญญาคิด 
   2. นางสาวศิริวรรณ อยู่ปูน 
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  4) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันทักษะการขายออนไลน์ ในการ
ประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 2 – 4 
กุมภาพันธ์  2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   1. นายสุกิตติ    ทองศรี 
   2. นายยคมสัน  ชาติสม 
  5) นางสาวเจษฎาพร  เกษพันธ์  ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ในการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 2 – 4 กุมภาพันธ์  2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

        รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ระดับภาค) 
 1) นายอภิวัฒน์  คงเกตุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง การ
แข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์องักฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
ภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 26 - 30 
พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
 2) นางสาวสุพัตรา  โทเล็ก ได้รับเกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการวาดภาพสี
น้ าหุ่นนิ่ง (ระดับ ปวช.) การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ครั้งท่ี 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 26 - 30 พฤศจิกายน 2561  
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
 3) ได้รับเกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานบัญชี การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 28 ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
   1. นางสาวรัชดาพร ไตรพรม 
   2. นางสาวชลธิดา คงมี 
   3. นางสาวสุธิดา  สุโรจนสีมา 
   4. นางสาวธาวินี  พ่อค้า 
   5. นางสาวรัชฎาภรณ์ ทองพรม 
 4) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาท่องเท่ียว ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน า
เท่ียว ระดับ ปวส. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 28 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม 
   1. นางสาวกาญจนภัทร ปัญญาคิด 
   2. นางสาวศิริวรรณ อยู่ปูน 
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 5) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาท่องเท่ียว ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเท่ียว ระดับ 
ปวช. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 28 ประจ าปี
การศึกษา  2561 ระหว่างวันท่ี  26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
   1. นางสาวนฤมล  พริ้งเพราะ 
   2. นางสาวสุภัสสร โต๊ะค ามณี 
 6) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม ทักษะการบริการอาหารและเครื่องด่ืม การประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวนัท่ี 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
   1. นางสาวผณินทรา   จ าปาปิ่น 
   2. นางสาวทรรศนีย์ สุวรรณ ์
   3. นายเอนก  ยมดี 
  7) นางสาวปุณยวีร์  สัณฐิติพงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์องักฤษด้วยคอมพิวเตอร์  การประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี  
26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
 8) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาท่องเท่ียว ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการ 
น าเท่ียว ระดับ  ปวส. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งท่ี 28 ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันท่ี 26-30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม 
   1. นางสาวกาญจนภัทร   ปัญญาคิด   
   2. นางสาวศิริวรรณ อยู่ปูน 
  9) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาท่องเท่ียว ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเท่ียว ระดับ 
ปวช. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 28 ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 26 - 30 พฤศจิกายน 2561  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
   1. นางสาวนฤมล   พริ้งเพราะ 
   2. นางสาวสุภัสสร   โต๊ะค ามณี 
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 11) นายธีรชัย  ไวเรียบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการผสมเครื่องด่ืม 
ประเภท Flair Bartender การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ครั้งท่ี 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 26 - 30 พฤศจิกายน 2561   
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
 12) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจ 
สู่มาตรฐานสากล ประเภททีม ในการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 26 - 30 พฤศจิกายน 2561   
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
   1. นายภัทรพงษ์  สมานชม 
   2. นายศราวุฒิ  เกิดเจริญ 
 13) นางสาวปุณยวีร์  สัณฐิติพงศ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดด้วย
คอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ บริหารธุรกิจ
วิชาการ ระดับ มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อุดมศึกษา จัดโดย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันท่ี 23 – 24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ (CK) ช้ัน 
4 อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 
 14) นายเทิดศักดิ์  ก้อนทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะพิมพ์ดีดด้วย
คอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ บริหารธุรกิจ
วิชาการ ระดับ มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อุดมศึกษา จัดโดย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันท่ี 23 – 24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ (CK) ช้ัน 
4 อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 
 15) นางสาวเจษฏาพร  เกษพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการพิมพ์ดีด
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ในการแข่งขันทักษะ
ทางด้านวิชาการ บริหารธุรกิจวิชาการ ระดับ มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อุดมศึกษา จัดโดย  
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันท่ี 23 – 24 สิงหาคม 
2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ (CK) ช้ัน 4 อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

         รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ระดับจังหวัด) 
 1) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การประกวดและ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์  
ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
   1. นางสาวรัชฎาภรณ์ ทองพรม 
   2. นางสาวธาวินี  พ่อค้า 
   3. นางสาวรัชดาพร ไตรพรม 
   4. นางสาวสุธิดา  สุโรจนสีมา 
   5. นางสาวชลธิชา คงมี 
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 2) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ The Marketing Challenge การประกวด
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์  
ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
   1. นางสาววราภรณ์ สิมมา 
   2. นางสาววรวรรณ สายสุด 
   3. นางสาวสุนิสา ก่อแก้ว 
 3) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ   
การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
   1. นายธนวัตร  มุมทอง 
   2. นางสาวสุภรัตน์ ล าดับจุด 
   3. นางสาวชื่นนภา ดีเพิ่ม 
   4. นางสาวนภาวรรณ สืบสันต์ 
   5. นางสาวสันทราย นกทอง  
 4) นางสาวเจษฎาพร  เกษพันธ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี  
29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
 5) นางสาวชญาฎา  ประเสริฐดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 
29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
 6) นางสาวชมพูนุช  เหมือนนิยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะ
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 
29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
 7) นางสาวสุพัตรา  โทเล็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการวาดภาพสีน้ าหุ่น
นิ่ง การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
 8) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการออกแบบแอนนิเมช่ัน 2 D อเมซิ่งเท่ียว
ไทยสไตล์อาชีวะ การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561  
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
   1. นางสาวภัทรภร ยินดีฉาย 
   2. นายสหัสวรรษ  จันทร์สละ 
   3. นายอิงรัตน ์  พูนกล้า 



50 
 

 9) นางสาวมณฑาทิพย์  บุญปก  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ 
การออกแบบตกแต่งหัวข้อ Food Truck Thai Culture & Food Festival การประกวดและแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 
2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
 10) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 
(ปวช.) การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
   1. นายวีระพงษ์  เบ็ญเจิด   
   2. นายวีรวุฒ ิ  เร่งร้อน 
   3. นางสาวบุญญาพร หาญเห้ียม 
 11) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจ 
สู่มาตรฐานสากล การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561  
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
   1. นายภัทรพงษ์  สมานชม 
   2. นายศราวุฒิ  เกิดเจริญ 
 12) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท
อาหารไทยชุดพร้อมจ าหน่าย (Thai Set) การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและ
หลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 
2561  ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์    
   1. นางสาวสุภาคิณี ดีเข็ม 
   2. นายศิวนาถ  สุธารส 
 13) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการออกแบบและการ
ประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ประเภทอาหารมื้อค่ าแบบตะวันตก (Western Set Dinner) 
การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
   1. นายธนพล  ประสิทธิ์พันธ ์
   2. นายศักราช  ทองค าสุข 
 14) นางสาวกวินนา  ชาบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องด่ืม 
Classic  Bartender การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
 15) นายเอนก  ยมดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29-30 ตุลาคม 2561  
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
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 16) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน การจัดท าและเสนอขายรายการน าเท่ียว   
การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
   1. นางสาวสุภัสสร    โต๊ะค ามณี   
   2. นางสาวน้ าฝน  ประสงค์ทรัพย์ 
   3. นางสาวศิริวรรณ อยู่ปูน 
   4. นางสาวกาญจนภัทร ปัญญาคิด 
   5. นางสาวนฤมล  พริ้งเพราะ 
 18) นางสาวญาณิศา  สมานรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะสุนทรพจน์
ภาษาจีนกลาง การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัย 
เทคนิคสุรินทร์ 
 19) นางสาวชญาฏา  ประเสริฐดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ
รักการอ่านภาษาไทย การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561  
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
 20) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R   
การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
     1. นางสาวกิตติมา  สมพงษ์ 
   2. นายพัชรพล  ปั่นหอม 
   3. นางสาวปริณดา   ง่อยจันทร์ 
 21) นางสาวกชพร  ช่ืนจิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ  
สุนทรพจน์ภาษาไทย การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน  
ระดับอาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561  
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
 22) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะ ตอบปัญหาวิชาหน้าท่ี
พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและ
หลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 
2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
   1. นางสาวธิดารัตน์   คงไทย   
   2. นางสาวศุทธหทัย บุญเนือง 
 23) นายจารุวิทย์  รุ่งเรืองศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด 
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตร 
ระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29-30 ตุลาคม 2561  
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
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  24) นางสาวกนกนิภา  เจริญพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ  การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตร
ระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
  25) นางสาวปาณิสรา  อนุเคราะห์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การประกวดการพูด
ในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตร
ระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
  26) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหาร
เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล  ประเภทอาหารมื้อค่ าแบบตะวันตก การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
   1. นายธนพล    ประสิทธิ์พันธ ์
   2. นายศักราช   ทองค าสุข 
  27) นายกนกศิริกรณ์  ปุลันรัมย์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง (ชาย) การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัย 
เทคนิคสุรินทร์ 
  28) นางสาวขนิษฐา  ศาลาแดง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) การประกวดและแข่งขนัทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะ
ส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2561  
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
  29) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอาหารพื้นบ้าน โครงการลาน
วัฒนธรรม ประจ าปี 2561 วัฒนธรรมสุรินทร์ ถ่ินอีสานใต้ “ซเราะแซรย์ สะเร็น” ระหว่างวนัท่ี  
5 – 6 กรกฎาคม 2561  
   1. นายธีรเดช    เชิดดอก 
    2. นายสุทธิพงษ์  ก่อแก้ว 
   3. นายชมพล  ธรรมดา 
   4. นายจักรี  แสนกล้า 
   5. นางสาวมาริสา บุญเลิศ 
 

         รางวัลผลงานประเภทอื่นๆ  (ระดับชาติ) 
  1) นายโยธิน  บุญยงค์  ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

ประจ าปี 2561 โดยกระทรวงศึกษาธิการ  วันท่ี 9 มกราคม 2562 ณ ท าเนียบรัฐบาล  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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 2) นายโยธิน  บุญยงค์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กดีเพื่อสังคมไทย ปี 3 
ประจ าปี 2561 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันท่ี 18 มกราคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 3) นายโยธิน  บุญยงค์ ได้รับเกียรติบัตร ผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความ
ประพฤติดี ระดับชาติ โดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันท่ี 29  
พฤษภาคม  2562    
 

         รางวัลผลงานประเภทอื่นๆ  (ระดับภาค) 
 1) นางสาววรารัตน์  มูลกัน  ได้รับรางวัลอันดับท่ี 2 เหรียญเงิน ประเภทวิ่ง 

800 เมตร (หญิง) การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวรรณ
เกมส์”  ครั้งท่ี 13 ระหว่างวันท่ี 14 – 20 กรกฏาคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
 2) ได้รับรางวัลอันดับท่ี 1  เหรียญทอง วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร (เมตร) การแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวรรณเกมส์” ครั้งท่ี 13 ระหว่างวันท่ี 14 – 
20 กรกฏาคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
   1. นางสาวจิราภรณ์   คงถาวร 
   2. นางสาววรารัตน์   มูลกัน 

 3) นางสาวจิราภรณ์  คงถาวร ได้รับรางวัลอันดับท่ี 1 เหรียญทอง ประเภทวิ่ง 200 
เมตร (หญิง) การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวรรณเกมส์” ครั้งท่ี 
13 ระหว่างวันท่ี 14 – 20 กรกฏาคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
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ส่วนท่ี  3 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน   
9 ประเด็นการประเมินดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
        การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้
       1.1 ด้านความรู้ 
            ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฎี และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริงเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
      1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
           ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และมีสุขภาวะท่ีดี 
      1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
           ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ
นิสัยท่ีดีภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
        สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัด  หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้
       2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
            สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างานตาม
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและ การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
            สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  
และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
            สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย
ส าคัญ ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง  
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
        สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มีการจัดท า นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
        3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
             สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศ
และต่างประเทในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู ้
        3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
             สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ  
ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนท่ี  4 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

              1) ด้านความรู้ ผลการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
                  1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
                        1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 แรกเข้า                       

                                                                     860 คน ส าเร็จการศึกษา จ านวน 526 คน  
                                                      2. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 แรกเข้า               

                                                                     540 คน ส าเร็จการศึกษา จ านวน 444 คน 
                        1.1.2) เชิงคุณภาพ : 1. ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ  
                                                         61.16 
                                                      2. ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ  
                                                         82.22  

                                                                ส าเร็จการศึกษารวม ท้ัง ปวช. และ ปวส.                         
                                                                คิดเป็นร้อยละ 69.29    

                                                     มีคุณภาพอยูใ่นระดับ ดี 
                        1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการดูแล 
                                                      ช่วยเหลือผู้เรียนกับหน่วยงานภายนอก  
                                                      ท้ังภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ เช่น  
                                                      โรงพยาบาลสุรินทร์ กองก ากับการต ารวจภูธร 
                                                      จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
                                                      สุรินทร์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
                                                      สุรินทร์ และร่วมมือกับผู้ปกครองในการเฝ้า 
                                                      ระวังผู้เรียน 
 1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ 
                        อิสระ 

                         1.2.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการ 
                                                                    พัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ 
                                                                    อาชีพอิสระ จ านวน 51 คน 

                                                      2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็น 
                                                          ผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพ 
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                                                          อิสระ จ านวน  51 คน 
                                  1.2.2) เชิงคุณภาพ : 1. ผู้เรียนท่ีผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน 
                                                                    ให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการได้ 
                                                                    ส่งผลงานแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดภายใต้ 
                                                                    โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ  
                                                                    ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับรางวัล 
                                                                    ชนะเลิศ ทีมธุรกิจ "ประเภทด้าน 
                                                                    ความเป็นไปได้ทางธุรกิจและผล 
                                                                    ประกอบการดีเด่น” ประจ าปี 2561 
                                                                2. ศูนย์บ่มเพาะฯ ผู้ประกอบการวิทยาลัย 
                                                                    อาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
                                                                    ในการด าเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบ 
                                                                    การระดับดีเด่น (ระดับ 5 ดาว) ประจ าปี 
                                                                    การศึกษา 2556 - 2560 จากส านักงาน 
                                                                    คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                                                                3. ผู้เรียนท่ีผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน 
                                                                    ให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการได้ 
                                                                    ผ่านการคัดเลือกให้เข้าค่ายพัฒนาความเป็น 
                                                                    ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น “Startup  
                                                                    101 camp for startup Thailand  
                                                                    League :R-League” ซึ่งผลงานท่ีน าเสนอ 
                                                                    ผ่านการคัดเลือกได้เงินรางวัล จ านวน  
                                                                    100,000 บาท   
                                                                 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                                  1.2.3) ผลสะท้อน : 1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
                                                                    คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เข้า 
                                                                    เย่ียมชมการบริหารจัดการของ 
                                                                    ศูนย์บ่มเพาะฯ ผู้ประกอบการวิทยาลัย 
                                                                    อาชีวศึกษาสุรินทร์อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 
                                                                    ทุกปีการศึกษา 
                                                                2. ได้รับเชิญให้น าผลงานของศูนย์บ่มเพาะฯ  
                                                                    ไปจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้       
                                                                    และน าไปสอนอาชีพให้แก่ชุมชน เช่น  
                                                                    โครงการอาชีวสุรินทร์บริการทางวิชาการ 
                                                                    และวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน 
                                                                3. ได้รับเชิญให้น าผลงานของศูนย์บ่มเพาะฯ  
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                                                                   ไปจัดท าการสอนอาชีพให้นักเรียน  
                                                                   โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิง 
                                                                   สุประภาดา เกษมสันต์ 
                             1.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ 
                                   งานวิจัย  
                                   1.3.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน 
                                                                สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในปีการศึกษา 2561  
                                                                1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                                                                    จ านวน 19 ผลงาน 
                                                                2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
                                                                    จ านวน 6 ผลงาน 
                                   1.3.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาได้น าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม 
                                                                ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ องค์ความรู้ภาค 
                                                                ภาษาอังกฤษ “Pie Thai” ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
                                                                ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 
                                                                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ      
                                                                มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                   1.3.3) ผลสะท้อน : ผลงาน “Pie Thai” ได้น าไปเผยแพร่ความรู้ใน 
                                                                ชุมชนและถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน สามารถ 
                                                                สร้างรายได้จากการผลิต ได้รับการคัดเลือกและ 
                                                                ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยส านักงาน 
                                                                คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ 
                                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผลิตภัณฑ์   
                                                                “Pie Thai” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับ 
                                                                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน            
                                                                การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย 
                                                                นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาค 
                                                                ภาษาอังกฤษ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
                                                                การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ 
                                                                การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาชิงถ้วย 
                                                                พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
                                                                สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ประจ าปี 2561  
                                                                ระหว่างวันท่ี 7 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   
                                                                ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อ าเภอล าลูกกา  
                                                                จังหวัดปทุมธานี   
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 1.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
                         1.4.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
                                                      ทักษะวิชาชีพ  
                                                      1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                                                          จ านวน 10 รางวัล 
                                                      2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
                                                          จ านวน 10 รางวัล 

                                   1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
                                                                1. ระดับสถานศึกษา จ านวน 20 รางวัล 
                                                                2. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จ านวน 19 รางวลั 

                                 3. ระดับภาค จ านวน 11 รางวัล 
                                 4. ระดับชาติ จ านวน 6 รางวัล 

                                                                มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                    1.4.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ     
                                                               ระดับ ปวช. และ ปวส. จ านวน 20 รางวัล 
    ได้รับการยอมรับ จากส านักงานคณะกรรมการ 
    การอาชีวศึกษา มอบรางวัลและเกียรติบัตร          
    ยกย่องชมเชย นักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล     
    จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

 1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
                                    1.5.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐาน 
                                                                 วิชาชีพรอบแรก 
                                                                 1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                                                                     จ านวน 582 คน 
                                                                 2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
                                                                     จ านวน 453 คน 
                                    1.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐาน 
                                                                วิชาชีพรอบแรก 
                                                                1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)               
                                                                    ร้อยละ 95.10 
                                                                2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
                                                                    ร้อยละ 95.37 
                                                                ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 95.22 
                                                             มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                                    1.5.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้การรับรองจากกรมแรงงาน  
                                                                กระทรวงแรงงาน ให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐาน 
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                                                                ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 3 สาขาวิชา ได้แก่  
                                                                1. สาขาช่างเย็บ ระดับ 1   
                                                                2. สาขาพนักงานผสมเครื่องด่ืม ระดับ 1  
                                                                3. สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและ 
                                                                   เครื่องด่ืมในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  
                                                                   ระดับ 1 
 1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
                                    1.6.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา 
                                                                 ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่า 

   คะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
                                                                 1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                   
                                                                    จ านวน 428 คน 
                                                                 2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
                                                                    จ านวน 366 คน 
                                    1.6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทาง 
                                                                การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

  ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
                                                                 1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                     
                                                                    ร้อยละ 69.93 
                                                                 2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
                                                                    ร้อยละ 77.05 
                                                                 ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ  73.65 
                                                                 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                    1.6.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.  
      ช้ันปีท่ี 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร 
      วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 ได้รับ 
      การรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา 
      ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จาก 
      ส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 1.7) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
                                    1.7.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี 
                                                                 การศึกษา 2560 จ านวน 830 คน มีงานท าใน 

  สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ  
  เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
  จ านวน 614 คน 

                                    1.7.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส.  
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                           ในปีการศึกษา 2560 มีงานท าในสถาน 
                           ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
                                                                ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ  
                                                                73.98   
                                                               มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                    1.7.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.)  
      และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
                                                                สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และใช้องค์ 
                                                                ความรู้ในการปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ  
                                                                เอกชน และสถานประกอบการท้ังภายในและ 
                                                                ต่างประเทศ 
 2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
                              2.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน       
                                    2.1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 แรกเข้า  
                                                                จ านวน 860 คน ส าเร็จการศึกษา  
                                                                จ านวน 526 คน 
                                                                1. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 แรกเข้า  
                                                                   จ านวน 540 คน ส าเร็จการศึกษา จ านวน  
                                                                   444 คน 
                                    2.1.2) เชิงคุณภาพ : 1. ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. 
                                                                    คิดเป็นร้อยละ 61.16                   
                                                                2. ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส.  
                                                                   คิดเป็นร้อยละ 82.22   
                                                                ผู้ส าเร็จการศึกษารวม ท้ัง ปวช. และ ปวส.                       
                                                                คิดเป็นร้อยละ 69.29   
                                                                มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
                                    2.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการดูแล 
                                                                ช่วยเหลือผู้เรียนกับหน่วยงานภายนอก ท้ัง 
                                                                ภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ เช่น  
                                                                โรงพยาบาลสุรินทร์ กองก ากับการต ารวจภูธร  
                                                                จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
                                                                สุรินทร์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
                                                                สุรินทร์ และร่วมมือกับผู้ปกครองในการเฝ้า 
                                                                ระวังผู้เรียน 
 
 



62 

 

 
 2.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ 
                                    อิสระ      
                                    2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการ 
                                                                    พัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ 
                                                                    อาชีพอิสระ จ านวน 51 คน 
                                                                2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็น 
                                                                    ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ       
                                                                    จ านวน 51 คน 
                                    2.2.2) เชิงคุณภาพ : 1. ผู้เรียนท่ีผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน    
                                                                    ให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ ได้ 
                                                                    ส่งผลงานแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดภายใต้ 
                                                                    โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน 
                                                                    กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
                                                                    ทีมธุรกิจ “ด้านความเป็นไปได้ทางธุรกิจ   
                                                                    และผลประกอบการดีเด่น” ประจ าปี 2561 
                                                                2. ศูนย์บ่มเพาะฯ ผู้ประกอบการวิทยาลัย 
                                                                   อาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับการเชิดชูเกียรติใน 
                                                                   การด าเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการระดับ 
                                                                   ดีเด่น (ระดับ 5 ดาว) ประจ าปีการศึกษา  
                                                                   2556 - 2560 จากส านักงานคณะกรรมการ 
                                                                   การอาชีวศึกษา 
                                                                3. ผู้เรียนท่ีผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน 
                                                                   ให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการได้ 
                                                                   ผ่านการคัดเลือกให้เข้าค่ายพัฒนาความเป็น 
   ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น “Startup  
                                                                   101 camp for startup Thailand  
                                                                   League :R-League” ซึ่งผลงานท่ีน าเสนอ 
                                                                   ผ่านการคัดเลือกได้เงินรางวัล จ านวน 
                                                                   100,000 บาท  
                                                                 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 2.2.3) ผลสะท้อน : 1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
                                                                   คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เข้าเย่ียมชม 
                                                                   การบริหารจัดการของศูนย์บ่มเพาะฯ  
                                                                   ผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
                                                                   อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษาได้รับ 
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                                                                   เชิญให้น าผลงานของศูนย์บ่มเพาะฯ ไปจัด 
                                                                   นิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และน า 
                                                                   ไปสอนอาชีพให้แก่ชุมชน เช่น โครงการ 
                                                                   อาชีวสุรินทร์บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
                                                                   ตามความต้องการของชุมชน 
                                                                2. ได้รับเชิญให้น าผลงานของศูนย์บ่มเพาะฯ ไป 
                                                                   จัดท าการสอนอาชีพให้นักเรียนโรงเรียน 
                                                                   ต ารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิง 
                                                                   สุประภาดา เกษมสันต์ 
 2.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ 
                                    งานวิจัย  
                                     2.3.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน 
                                                               สร้างสรรค์หรืองานวิจัย ในปีการศึกษา 2561  
                                                                1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                      
                                                                    จ านวน 19 ผลงาน 
                                                                2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
                                                                    จ านวน 6 ผลงาน 
                                                                รวมผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
                                                                ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
                                                                จ านวน 25 ผลงาน         
                                     2.3.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาได้น าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม  
                                                                ส่ิงประดิษฐ์ของ คนรุ่นใหม่ องค์ความรู้ภาค 
                                                                ภาษาอังกฤษ “Pie Thai” ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
                                                                ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 
                                                                รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชาติ   
                                                                มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                     2.3.3) ผลสะท้อน : ผลงาน “Pie Thai” ได้น าไปเผยแพร่ความรู้ใน 
                                                                ชุมชนและถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน สามารถ 
                                                                สร้างรายได้จากการผลิต ได้รับการคัดเลือกและ 
                                                                ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยส านักงาน 
                                                                คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ 
                                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผลิตภัณฑ์   
                                                                “Pie Thai” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับ 
                                                                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน การ 
                                                                ประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย 
                                                                นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
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                                                                ภาคภาษาอังกฤษ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
                                                                การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ 
                                                                การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาชิงถ้วย 
                                                                พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
                                                                สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ประจ าปี 2561  
                                                                ระหว่างวันท่ี 7 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   
                                                                ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อ าเภอล าลูกกา  
                                                                จังหวัดปทุมธานี   
                              2.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
                                    2.4.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
                                                                ทักษะวิชาชีพ  
                                                                1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                                                                   จ านวน 10  รางวัล 
                                                                2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
                                                                   จ านวน 10 รางวัล 
                                    2.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
                                                                1. ระดับ สถานศึกษา จ านวน 20 รางวัล 
                                                                2. ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด จ านวน 19 รางวัล 
                                                                3. ระดับ ภาค จ านวน 11 รางวัล 
                                                                4. ระดับ ชาติ จ านวน  6 รางวัล 
                                                               มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                    2.4.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
                                                                ระดับ ปวช. และ ปวส. จ านวน 20 รางวัล  
                                                                ได้รับการยอมรับ จากส านักงานคณะกรรมการ 
                                                                การอาชีวศึกษา มอบรางวัลและเกียรติบัตร   
                                                                ยกย่องชมเชย นักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล 
                                                                จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
                              2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
                                    2.5.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐาน 
                                                                 วิชาชีพรอบแรก  
                           1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                                                                    จ านวน 582 คน 
                                                                2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
                                                                    จ านวน 453 คน 
                                    2.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐาน 
                                                                 วิชาชีพรอบแรก  
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                                                                1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                                                                    ร้อยละ 95.10   
                                                                2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
                                                                    ร้อยละ 95.37 
                                                                ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 95.22 
                                                             มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                                    2.5.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับการรับรองจากกรมแรงงาน  
                                                                กระทรวงแรงงาน  ให้เป็นศูนย์ทดสอบ 
                                                                มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 3 สาขาวิชา  
                                                                ได้แก่  
                                                                1. สาขาช่างเย็บ ระดับ 1   
                                                                2. สาขาพนักงานผสมเครื่องด่ืม ระดับ 1  
                                                                3. สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและ 
                                                                   เครื่องด่ืมในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  
                                                                   ระดับ 1 
                              2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
                                    2.6.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา 
                                                                 ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่า 
                                                                 คะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
                                                                1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                        
                                                                   จ านวน 428  คน 
                                                                2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
                                                                   จ านวน 366 คน 
                                    2.6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทาง 
                                                                การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
                                                                ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
                                                                 1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                                                                    ร้อยละ 69.93 
                                                                 2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
                                                                    ร้อยละ 77.05 
                                                                 3. ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 73.65 
                                                              มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                    2.6.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                                                                ช้ันปีท่ี 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร 
                                                                วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 ได้รับการรับรอง 
                                                                ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน 
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                                                                อาชีวศึกษา (V-NET) จากส านักงานทดสอบ 
                                                                ทางการศึกษาแห่งชาติ 
                              2.7) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
                                   2.7.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี 
                                                                 การศึกษา 2560 จ านวน 830 คน มีงานท าใน 
                                                                 ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
                                                                 สถานประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
                                                                 จ านวน 614 คน 
                                    2.7.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส.  
                                                                ในปีการศึกษา 2560 มีงานท าในสถาน 
                                                                ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
                                                                ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ  
                                                                73.98   
                                                               มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                    2.7.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.)  
                                                                และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
                                                                สามารถศึกษาต่อ และใช้องค์ความรู้ในการ 
                                                                ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและสถาน     
                                                                ประกอบการท้ังภายในและต่างประเทศ 
                           3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                               3.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
                                      3.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3  
                                                                      แรกเข้า 860 คน ส าเร็จการศึกษา  
                                                                      จ านวน 526 คน 
                                                                   2. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2  
                                                                      แรกเข้า 540 คน ส าเร็จการศึกษา   
                                                                      จ านวน 444 คน 
                                      3.1.2) เชิงคุณภาพ : 1. ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ  
                                                                      61.16 
                                                                   2. ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ   
                                                                      82.22   
                                                                   ผู้ส าเร็จการศึกษารวม ท้ัง ปวช. และ ปวส.                 
                                                                   คิดเป็นร้อยละ 69.29  
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
                                      3.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการดูแล 
                                                                   ช่วยเหลือผู้เรียนกับหน่วยงานภายนอก  
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                                                                   ท้ังภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ เช่น  
                                                                   โรงพยาบาลสุรินทร์ กองก ากับการ 
                                                                   ต ารวจภูธร จังหวัดสุรินทร์ ส านักงาน 
                                                                   สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ บ้านพักเด็กและ 
                                                                   ครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ และร่วมมือกับ 
                                                                   ผู้ปกครองในการเผ้าระวังผู้เรียน 
                               3.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์      
                                     3.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนนกัศึกษา ปีการศึกษา 2561 
                                                                   1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                                                                      จ านวน 1,871 คน 
                                                                   2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
                                                                      (ปวส.) จ านวน 1,050 คน 
                                     3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี                
                                                                   พึงประสงค์  
                                                                   1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                                                                       คิดเป็นร้อยละ 95.93 
                                                                   2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
                                                                       (ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 88.47 
                                                                   ภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 92.29   
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                                     3.2.3) ผลสะท้อน : นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม เข้า 
                                                                   ร่วมทุกโครงการส่งผลให้สถานศึกษาได้รับ 
                                                                   รางวัล ระดับหน่วยมาตรฐานดีเด่น ระดับ 
                                                                   เหรียญทอง จากองค์การนักวิชาชีพใน   
                                                                   อนาคตแห่งประเทศไทย (อาชีวศึกษาจังหวัด 
                                                                   สุรินทร์) 
                               3.3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ 
                                     อิสระ      
                                     3.3.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการ 
                                                                      พัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการ  
                                                                      ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 51 คน 
                                                                   2. จ านวนผู้เรียนท่ีสามารถประสบ 
                                                                      ความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ  
                                                                      การประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 51 คน 
                                     3.2.2) เชิงคุณภาพ : 1. ผู้เรียนท่ีผ่านกระบวนการส่งเสริม 
                                                                      สนับสนุนให้มีสมรรถนะในการเป็น 
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                                                                      ผู้ประกอบการได้ส่งผลงานแผนธุรกิจเข้า 
                                                                      ร่วมประกวดภายใต้โครงการส่งเสริม 
                                                                      การประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน 
                                                                      อาชีวศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมธุรกิจ  
                                                                      “ด้านความเป็นไปได้ทางธุรกิจและผล 
                                                                      ประกอบการดีเด่น” ประจ าปี 2561 
                                                                   2. ศูนย์บ่มเพาะฯ ผู้ประกอบการวิทยาลัย 
                                                                      อาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
                                                                      ในการด าเนินงาน บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
                                                                      ระดับดีเด่น (ระดับ 5 ดาว) ประจ าปี 
                                                                      การศึกษา 2556 - 2560 จากส านักงาน 
                                                                      คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                                                                   3. ผู้เรียนท่ีผ่านกระบวนการส่งเสริม 
                                                                      สนับสนุนให้มีสมรรถนะในการเป็น 
                                                                      ผู้ประกอบการได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า 
                                                                      ค่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
                                                                      วิสาหกิจเริ่มต้น “Startup 101 camp  
                                                                      for startup Thailand League :           
                                                                      R-League” ซึ่งผลงานท่ีน าเสนอผ่าน 
                                                                  การคัดเลือกได้เงินรางวัล 100,000 บาท 
                                                                  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยีย่ม 
                                      3.2.3) ผลสะท้อน : 1. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัย 
                                                                      อาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
                                                                      ในการด าเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
                                                                      ระดับดีเด่น (ระดับ 5 ดาว) ประจ าปี  
                                                                      การศึกษา 2556-2560 จาก ส านักงาน 
                                                                      คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                                                                   2. ผู้เรียนท่ีผ่านกระบวนการส่งเสริม 
                                                                      สนับสนุนให้มีสมรรถนะสู่การเป็น 
                                                                      ผู้ประกอบการได้ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วม     
                                                                      ประกวดและแข่งขันโครงการ “อาชีวะ 
                                                                      สร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ” (RRR  
                                                                      AWARD) ภายใต้โครงการอบรมเสริม 
                                                                      ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ของ 
                                                                      ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                                                                      อย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลดังนี้ 
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                                 2.1) ปี 2556 ทีมธุรกิจ ป.อังปัง (ขนมปัง 
                                                                           จากแป้งข้าวกล้องงอก) ผ่านเข้ารอบ  
                                                                           20 ทีม 
                                 2.2) ปี 2557 ทีมธุรกิจปาตี Snack  
                                                                            (ผักโขมสาหร่ายอบกรอบ) ผ่าน 
                                                                            เข้ารอบ 20 ทีม และได้รับรางวัล 
                                                                            ขวัญใจกรรมการ 
                                 2.3) ปี 2559 ทีมธุรกิจ PA AM (มาการอง 
                                                                           จากแป้งเมล็ดขนุน) ได้รับรางวัล 
                                                                           ชนะเลิศ ด้านความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  
                                                                           และผลประกอบการดีเด่น 
                                 2.4) ปี 2560 ทีมธุรกิจ Banane (เครป 
                                                                           เย็นจากแป้งกล้วย) ได้รับรางวัลรอง 
                                                                           ชนะเลิศ ด้านความคิดสร้างสรรค์              
                                                                           ดีเด่น 
                                 2.5) ปี 2561 ทีมธุรกิจ Pie Thai ขนมชสี 
                                                                           พายจากแป้งข้าวเม่า ได้รับรางวัล 
                                                                           ชนะเลิศด้านความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  
                                                                           และผลประกอบการดีเด่น 
                                                                      2.6) ผู้เรียนท่ีผ่านกระบวนการส่งเสริม 
                                                                           สนับสนุนให้มีสมรรถนะในการเป็น 
                                                                           ผู้ประกอบการได้ผ่านการคัดเลือกให้ 
                                                                           เข้าค่ายพัฒนาความเป็น 
                                                                           ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น  
                                                                           “Startup 101 camp for startup  
                                                                           Thailand League :R-League” ซึ่ง 
                                                                            ผลงานท่ีน าเสนอผ่านการคัดเลือกได้ 
                                                                            เงินรางวัล จ านวน 100,000 บาท 
                               3.4) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ 
                                     งานวิจัย  
                                     3.4.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน 
                                                                   สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในปีการศึกษา  
                                                                   2561  
                                                                   1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                                                                      จ านวน 19 ผลงาน 
                                                                   2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
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                                                                      (ปวส.) จ านวน 6 ผลงาน 
                                     3.4.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาได้น าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม  
                                                                   ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ องค์ความรู้ภาค 
                                                                   ภาษาอังกฤษ “Pie Thai” ได้รับรางวัล 
                                                                   ชนะเลิศ ระดับภาค  
                                                                   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรางวัล  
                                                                   รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ  
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                     3.4.3) ผลสะท้อน : ผลงาน “Pie Thai” ได้น าไปเผยแพร่ความรู้ 
                                                                   ในชุมชนและถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน  
                                                                   สามารถสร้างรายได้จากการผลิต ได้รับการ 
                                                                   คัดเลือกและศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์  
                                                                   โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                                                                   ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 
                                                                   ผลิตภัณฑ์ “Pie Thai” วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
                                                                   สุรินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
                                                                   เหรียญเงิน การประกวดองค์ความรู้การ 
                                                                   น าเสนอผลงาน วิจัย นวัตกรรมและ 
                                                                   ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ  
                                                                   “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
                                                                   การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ           
                                                                   การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ชิงถ้วย 
                                                                   พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
                                                                   สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ประจ าปี  
                                                                   2561 ระหว่างวันท่ี 7 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  
                                                                   2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อ าเภอ 
                                                                   ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี   
                               3.5) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
                                     3.5.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
                                                                   ทักษะวิชาชีพ  
                                                                   1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                  
                                                                      จ านวน 10 รางวัล 
                                                                   2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
                                                                      (ปวส.) จ านวน 10 รางวัล 
                                     3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
                                                                   1. ระดับ สถานศึกษา จ านวน 20 รางวัล 
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                                                                   2. ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด  
                                                                       จ านวน 19 รางวัล 
                                                                   3. ระดับ ภาค จ านวน 11 รางวัล 
                                                                   4. ระดับ ชาติ จ านวน 6 รางวัล 
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                   3.5.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
                                                                   ระดับ ปวช. และ ปวส. จ านวน 20 รางวัล  
                                                                   ได้รับการยอมรับจาก ส านักงาน 
                                                                   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบรางวัล 
                                                                   และเกียรติบัตร ยกย่องชมเชย นักเรียน  
                                                                   นักศึกษา ท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
                                                                   ทักษะวิชาชีพ 
                               3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
                                     3.6.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐาน 
                                                                   วิชาชีพรอบแรก  
                                                                   1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                                                                      จ านวน 582 คน 
                                                                   2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
                                                                      (ปวส.) จ านวน 453 คน 
                                     3.6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมิน 
                                                                   มาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
                                                                   1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                                                                       ร้อยละ 95.10   
                                                                   2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง    
                                                                       (ปวส.) ร้อยละ 95.37 
                                                                   ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 95.22   
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                                     3.6.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับการรับรองจากกรมแรงงาน   
                                                                   กระทรวงแรงงาน  ให้เป็นศูนย์ทดสอบ 
                                                                   มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 3 สาขาวิชา  
                                                                   ได้แก่  
                                                                   1. สาขาช่างเย็บ ระดับ 1   
                                                                   2. สาขาพนักงานผสมเครื่องด่ืม ระดับ 1  
                                                                   3. สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและ 
                                                                       เครื่องด่ืมในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  
                                                                       ระดับ 1 
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                               3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
                                     3.7.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทาง 
                                                                   การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา              
                                                                   (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนน เฉล่ียระดับชาติ 
                                                                   ขึ้นไป 
                                                                   1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                                                                      จ านวน 428  คน 
                                                                   2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
                                                                      (ปวส.) จ านวน  366  คน 
                                     3.7.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทาง 
                                                                   การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา             
                                                                   (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนน เฉล่ียระดับชาติ 
                                                                   ขึ้นไป 
                                                                   1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                  
                                                                      ร้อยละ 69.93 
                                                                   2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
                                                                      (ปวส.) ร้อยละ 77.05 
                                                                   ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 73.65 
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                     3.7.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
                                                                   (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 และผู้เรียนในระดับ 
                                                                   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี  
                                                                    2 ได้รับการรับรองผลการทดสอบทาง 
                                                                   การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
                                                                   (V-NET) จากส านักงานทดสอบทาง 
                                                                   การศึกษาแห่งชาติ 
                               3.8) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
                                     3.8.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส.  
                                                                   ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 830 คน มีงาน 
                                                                   ท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ  
                                                                   และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
                                                                   จ านวน 614 คน 
                                     3.8.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ  
                                                                   ปวส. ในปีการศึกษา 2560 มีงานท าในสถาน 
                                                                   ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
                                                                   ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ            
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                                                                  ร้อยละ 73.98  
                                                                  มีคณุภาพอยู่ในระดับ ยอดเยีย่ม 
                                     3.8.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.)  
                                                                   และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
                                                                   สามารถศึกษาต่อ และใช้องค์ความรู้ใน            
                                                                   การปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและสถาน 
                                                                   ประกอบการท้ังภายในและต่างประเทศ 
                 4.1.2) จุดเด่น 
                          1. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ และ
การประกอบอาชีพอิสระ โดยมีรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย ได้รับการเชิดชู
เกียรติในการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ ผู้ประกอบการระดับดีเด่น (ระดับ 5 ดาว) ประจ าปีการศึกษา 
2556-2560 จาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ และผู้เรียนท่ีผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนให้มีสมรรถนะสู่การเป็นผู้ประอบการ
ได้ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดและแข่งขันโครงการ “อาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ” (RRR 
AWARD)  ได้รับรางวัลภายใต้โครงการอบรมเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นผู้เรียนท่ีผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าค่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเริ่มต้น “Startup 101 camp for startup Thailand League : R-League” ณ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) วท. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ธนาคาร 
ออมสิน และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งผลงานท่ีน าเสนอคือทีมธุรกิจแป้งกล้วย
เอนกประสงค์ และทีมพิศตระการ การประดิษฐ์ประติมากรรมจากโอเอซิส และเข้าร่วมแข่งขัน 
Startup Thailand 2018 และ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสตาร์อัพ ระดับประเทศ ประเภท
อาชีวศึกษา “Startup Thailand League : R-League ) Coaching Camp ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 
13 – 15 เมษายน 2562 ค่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น จากการเขียนแผนธุรกิจ
ภายใต้โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาขนมไหว้พระจันทร์ธัญพืชจากแป้งต่างชนิดกัน   และจะ
ไปแข่งขันเวทีระดับประเทศ ในงาน Startup Thailand 2019 ระหว่างวันท่ี 23 - 27 กรกฎาคม 2562  
                          2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะท่ี     
พึงประสงค์ โดยมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับยอดเยี่ยม นอกจากนั้นสถานศึกษาได้รับ            
การยกย่องในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรม อาทิเช่น สถานศึกษาได้รับโล่รางวัล
สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาครัฐ ในโครงการประกวดโรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่น
ระดับอาชีวศึกษา โดยคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน               
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมรัฐสภา ช้ัน 2 อาคารรัฐสภา 1 
กรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาได้รับรางวัล ระดับหน่วยมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง จาก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้รับโล่รางวั ล สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม                 
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ด้านการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง พ.ศ. 2561 จากกระทรวงวัฒนธรรม วันท่ี 4 
สิงหาคม 2561 งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ณ ห้องเพลนารี่ ฮอลล์ ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2561 โดยกระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี 9 มกราคม 2562 ณ ท าเนียบรัฐบาล จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กดีเพื่อสังคมไทย ปี 3 ประจ าปี 2561 โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันท่ี 18 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติบัตร ผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามี                
ความประพฤติดี ระดับชาติ โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันท่ี 29 
พฤษภาคม 2562    
 3) จุดท่ีควรพัฒนา 
                              1. พัฒนารูปแบบ กระบวนการ นวัตกรรมในการดูแลผู้เรียนเพื่อลดปัญหา
การออกกลางคัน 
                              2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ด้านทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร 
                              3. พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการคิด 
วิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทักษะทางสังคมและจิตอาสา 
                          4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
                              สถานศึกษาควรมีโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 
                              1. พัฒนารูปแบบ กระบวนการ นวัตกรรมในการดูแลผู้เรียนเพื่อลดปัญหา
การออกกลางคัน 
                                  - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลผู้เรียนเพื่อลดปัญหา 
การออกกลางคัน  
                                  - โครงการประชุมผู้ปกครอง 
                                  - โครงการเยี่ยมบ้าน เยือนหอผู้เรียน 
                              2. การส่งเสริมผู้เรียน ด้านทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร 
                                  - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและภูมิปัญญาก้าวไกล 
                                  - โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่สากล (MEP) 
                                  - โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาส าหรับนักเรียนนักศึกษา 
                                  - โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ วิชาการระดับสถานศึกษา ภาค ชาติ 
                                  - โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน (สอศ.) 
                              3. พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการคิด 
วิเคราะห์ การคิด แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทักษะทางสังคมและจิตอาสา 
                                 - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและภูมิปัญญาก้าวไกล 
                                 - กิจกรรมองค์การวิชาชีพและชมรม 
                                 - โครงการคุณธรรมน าความรู้ร่วมกับโรงเรียนคุณธรรม 
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                                 - โครงการดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด To be Number ONE 
                                 - โครงการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) 
                                 - โครงการประกวดโครงการวิชาการวิชาชีพ 
                                 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สอศ.) 

4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐาน

สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้
               4.2.1) ผลสัมฤทธิ์ 
                        1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
                             1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
                                   1.1.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีสาขาวิชาท่ีจัดการเรียน 
                                                                   การสอนท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
                                                                   สมรรถนะอย่างเป็นระบบ จ านวน 7  
                                                                   สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 63.63 
                                   1.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีผลการประเมินพัฒนาหลักสูตร 
                                                                   ฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
                                    1.1.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการให้การยอมรับและให้ 
                                                                   ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
                                                                   สมรรถนะในสาขาวิชา เพื่อให้ผู้เรียน 
                                                                   มีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับ 
                                                                   การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ 
                                                                   ความต้องการของตลาดแรงงาน 
                             1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง 
                                   รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
                                   1.2.1) เชิงปริมาณ : มีสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนา 
                                                                   หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง 
                                                                   รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ   
                                                                   ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม จ านวน 8 สาขาวิชา 
                                     1.2.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการ 
                                                                   พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง 
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                                                                   รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 
                                                                   ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ  
                                                                   72.73            
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                     1.2.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการให้การยอมรับและให้ 
                                                                  ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
                                                                  สมรรถนะในสาขาวิชา เพื่อให้ผู้เรียน 
                                                                  มีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับ 
                                                                  การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ  
                                                                  ความต้องการของตลาดแรงงาน 
                             1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
                                   1.3.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีครูที่จัดท าแผนการจัดการ 
                                                                   เรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ จ านวน 60  
                                                                   คน คิดเป็นร้อยละ 77.92 
                                   1.3.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่ 
                                                                   การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ 
                                                                   น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน           
                                                                   มีผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัด 
                                                                   การเรียนรู้  
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                   1.3.3) ผลสะท้อน : ผู้บริหาร ผู้เรียน ยอมรับคุณภาพของ 
                                                                  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ดังผล 
                                                                  การประเมินคุณภาพการสอน และ           
                                                                  การนิเทศการเรียนการสอนจากผู้บริหาร 
                             1.4) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ 
                                   น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
                                   1.4.1) เชิงปริมาณ : ครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
                                                                   ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน 
                                                                   การจัดการเรียนการสอน จ านวน 60 คน 
                                   1.4.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่ 
                                                                   การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ 
                                                                   น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
                                                                   คิดเป็นร้อยละ 77.92  
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                   1.4.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน 
                                                                   การสอนของครูในระดับมาก 
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                        2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                            2.1) การจัดการเรียนการสอน 
                                  2.1.1) เชิงปริมาณ : การจัดการเรียนการสอน 
                                                                   1. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษา 
                                                                      ตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จ านวน 77 คน 
                                                                   2. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบ 
                                                                      ทุกรายวิชาท่ีสอน จ านวน 74 คน 
                                                                   3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตาม 
                                                                      แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธี 
                                                                      การสอนท่ีหลากหลาย จ านวน 77 คน 
                                                                   4. จ านวนครูที่ใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
                                                                      ทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ใน 
                                                                      การจัดการเรียนการสอน จ านวน 43 คน 
                                                                   5. จ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนา 
                                                                      คุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
                                                                      การจัดการเรียนรู้ จ านวน 41  คน  
                                   2.1.2) เชิงคุณภาพ : การจัดการเรียนการสอน 
                                                                   1. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษา 
                                                                      ตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  
                                                                      คิดเป็นร้อยละ 100 
                                                                   2. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบ 
                                                                      ทุกรายวิชาท่ีสอน คิดเป็นร้อยละ 96.10 
                                                                   3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตาม 
                                                                      แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธี 
                                                                      การสอนท่ีหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 100 
                                                                   4. จ านวนครูที่ใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
                                                                      ทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ใน 
                                                                      การจัดการเรียนการสอน  
                                                                      คิดเป็นร้อยละ 55.84 
                                                                   5. จ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนา 
                                                                      คุณภาพจัดการเรียนรู้ และแก้ปัญหา 
                                                                      การจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 53.24 
                                                                   ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม  
                                                                   สาขาวิชาท่ีสอน มีการจัดท าแผนการจัด 
                                                                   การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจัด 
                                                                   การเรียนการสอนตรงตามแผนการจัด 
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                                                                   การเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี 
                                                                   หลากหลาย มีการวัดและประเมินผล 
                                                                   ตามสภาพจริง มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม  
                                                                   เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และ 
                                                                   ท าวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ 
                                                                   แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  
                                                                   คิดเป็นร้อยละ 81.03  
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                                   2.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน 
                                                                   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการจัดให้ 
                                                                   มีโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู 
                                                                   อาชีวศึกษา และโครงการจัดหาบุคลากร 
                                                                   สนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
                             2.2) การบริหารจัดการช้ันเรียน      
                                  2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็น 
                                                                      รายบุคคล จ านวน 71 คน 
                                                                   2. ครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร 
                                                                      ประจ าช้ันเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน  
                                                                      จ านวน 71 คน 
                                                                   3. ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการ 
                                                                      ช้ันเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
                                                                      จ านวน 71 คน 
                                                                   4. ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมี 
                                                                      ความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน  
                                                                      จ านวน 71 คน 
                                                                   5. ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล 
                                                                      ด้านการเรียน และด้านอื่น ๆ  
                                                                      จ านวน 59 คน 
                                  2.2.2) เชิงคุณภาพ : 1. ครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็น 
                                                                      รายบุคคล คิดเป็นร้อยละ 92.20 
                                                                   2. ครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร 
                                                                      ประจ าช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน  
                                                                      คิดเป็นร้อยละ 92.20 
                                                                   3. ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการ 
                                                                      ช้ันเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
                                                                      คิดเป็นร้อยละ 92.20   
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                                                                   4. ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมี 
                                                                      ความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน  
                                                                      คิดเป็นร้อยละ 92.20 
                                                                   5. ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล 
                                                                      ด้านการเรียน และด้านอื่น ๆ  
                                                                      คิดเป็นร้อยละ 76.62 
                                  2.2.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็น 
                                                                   รายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร 
                                                                   ประจ าช้ันเรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการ 
                                                                   บริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อ 
                                                                   ต่อการเรียนรู้ เป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียนมี 
                                                                   ความมุ่งมั่น ต้ังใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือ 
                                                                   ผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน  
                                                                   คิดเป็นร้อยละ 89.09 
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                              2.3) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
                                    ในช้ันเรียน  
                                    2.3.1) เชิงปริมาณ : 1. สถานศึกษามีจ านวนห้องเรียน 
                                                                      จ านวน 67 ห้อง มีระบบอินเตอร์เน็ต 
                                                                      ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน                        
                                                                      จ านวน 37 ห้อง 
                                                                   2. สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการ จ านวน 17  
                                                                      ห้อง อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน 
                                                                      การจัดการเรียนการสอน จ านวน 17 ห้อง 
                                    2.3.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีจ านวนห้องเรียน  
                                                                  ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว 
                                                                  สูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ  
                                                                  64.29 
                                                                  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
                                    2.3.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนมีความพึงพอใจท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ต 
                                                                   ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนและ  
                                                                   องค์กรหน่วยงานภายนอก ให้การยอมรับต่อ 
                                                                   คุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต 
                                                                   ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
                                                                   ในห้องปฏิบัติการ โดยองค์กรภายนอกมาขอ 
                                                                   ใช้ห้องปฏิบัติการและพึงพอใจกับระบบ 
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                                                                   อินเทอร์เน็ต อาทิ ส านักงานกาชาดจังหวัด 
                                                                   สุรินทร์ 
                        3) ด้านการบริหารจัดการ : ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ 
                                                                   อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ  
                                                                   มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
                              3.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
                                     3.1.1) เชิงปริมาณ : การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 
                                                                   1. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
                                                                      และเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  
                                                                      จ านวน 77 คน 
                                                                   2. จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเอง 
                                                                      อย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี จ านวน 76 คน 
                                                                   3. จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนา 
                                                                      ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ 
                                                                      จัดการเรียนการสอน จ านวน 71 คน 
                                                                   4. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนา 
                                                                      ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
                                                                      จ านวน 41 คน 
                                                                   5. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจาก 
                                                                      การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
                                                                      ท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่  
                                                                      จ านวน 43 คน 
                                     3.1.2) เชิงคุณภาพ : การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ   
                                                                   1. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
                                                                      และเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  
                                                                      คิดเป็นร้อยละ 100 
                                                                   2. จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเอง 
                                                                      อย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี  
                                                                      คิดเป็นร้อยละ 98.70 
                                                                   3. จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนา 
                                                                      ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน 
                                                                      การจัดการเรียนการสอน  
                                                                      คิดเป็นร้อยละ 92.20 
                                                                   4. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนา 
                                                                      ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
                                                                      คิดเป็นร้อยละ 53.24 
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                                                                   5. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจาก 
                                                                      การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
                                                                      ท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่  
                                                                      คิดเป็นร้อยละ 55.84 
                                                                      ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้า 
                                                                      ร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับ                          
                                                                      การพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและ 
                                                                      กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผล 
                                                                      การพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียน 
                                                                      การสอน  มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง 
                                                                      และพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 80.00  
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                                     3.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วน 
                                                                   เกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะ 
                                                                   ครูผู้สญอน โดยมอบเกียรติบัตรและ 
                                                                   รางวัลยกย่องชมเชยครู ดังนี้ 
                                                                   1. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ 
                                                                      ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
                                                                      (คปภ.) มอบเกียรติบัตรรางวัลครู– 
                                                                      อาจารย์ ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชน 
                                                                      ประกันภัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
                                                                      ระดับประเทศ ให้กับ 
                                                                       - นางรุ่งทิวา สลากัน  
                                                                       - นางพรจันทร์  เทพร าพึง                    
                                                                       - นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธ ารงเกียรติ  
                                                                       - นายพรพิทักษ์ ศรีแก้ว  
                                                                       - นางนภาพร วงค์นาค  
                                                                       - นางเนติมา เหล่ียมดี  
                                                                       - นางสาววันเพ็ญ พริง้เพราะ  
                                                                       - และนางสาวนิกษ์นิภา หาญบาง  
                                                                  2. นายพรพิทักษ์ ศรีแก้ว รับโล่รางวัลครูดีศรี 
                                                                     อาชีวศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการ 
                                                                     การอาชีวศึกษา 
                                                                  3. นางสาวกันตยา เลิศอรุณรัตน์  
                                                                     นางโชติกา ดาทอง และ  
                                                                     นางรุ่งทิพย์ จีนะกาญจน์ ได้รับเกียรติบัตร 
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                                                                     ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลงาน  
                                                                     การพัฒนาขนมไหว้พระจันทร์ธัญพืชจาก     
                                                                     แป้งต่างชนิดกัน ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล 
                                                                     รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับชาติ  
                                                                     การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                                                                     อาชีวศึกษา–เอสโซ่ ประจ าปี 2561 
                                                                  4. นางสาวธิดา พ่อค้า และนางสาว 
                                                                     ปภารัช บุญยืน ได้รับเกียรติบัตร รางวัลครู 
                                                                     ท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลงาน 
                                                                     การพัฒนาพายไทย จากแป้งต่างชนิดกัน  
                                                                     ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล ระดับเหรีญทอง  
                                                                     การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                                                                     อาชีวศึกษา–เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษา 
                                                                     จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2561 วันท่ี 29  
                                                                     มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
                               3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
                                     3.2.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน 
                                                                   การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
                                                                   สถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
                                                                   และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยได้รับ 
                                                                   ความเห็นชอบร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 100 
                                     3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากร 
                                                                   ทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการก าหนด 
                                                                   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท า 
                                                                   แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติ 
                                                                   ราชการประจ าปี และได้รับความเห็นชอบ 
                                                                   จากคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และ 
                                                                   บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน 
                                                                   การด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้ 
                                                                   หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัด 
                                                                   การสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมใน 
                                                                   การบริหารจัดการสถานศึกษา   
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                                     3.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจาก 
                                                                   คณะกรรมการวิทยาลัย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น 
                                                                   บุคคลภายนอก และได้รับการยอมรับจาก 
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                                                                   ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภายนอกและ 
                                                                   สถานประกอบการในการบริหารสถานศึกษา 
                                                                   โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ทุน 
                                                                   พัฒนาสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษาเป็นท่ี 
                                                                   ยอมรับจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น 
                                3.3) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
                                      สถานศึกษา 
                                      3.3.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
                                                                   ท้ังหมด 3 วงจรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมี 
                                                                   ประสิทธิภาพ ได้แก่ TOT, 3BB, UNINET  
                                                                   ส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบ           
                                                                   ทุกฝ่าย 
                                      3.3.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีผลการประเมิน และข้อมูล 
                                                                   การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
                                                                   สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
                                                                   สถานศึกษา  
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                      3.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ 
                                                                   การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย  
                                                                   ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไป 
                                                                   ของสถานศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลสถาน 
                                                                   ประกอบการ ข้อมูลอาคารสถานท่ี ข้อมูล 
                                                                   ครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลบุคลากร  
                                                                   ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 
                                3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
                                      3.4.1) เชิงปริมาณ : 1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน 11  
                                                                      สาขาวิชา และมีการจัดการเรียนการสอน 
                                                                      ในระบบทวิภาคี จ านวน 7 สาขาวิชา  
                                                                      คิดเป็นร้อยละ 63.63 
                                                                   2. สถานศึกษามีผู้เรียนระบบทวิภาคี  
                                                                      คิดเป็นร้อยละ 19.91 
                                      3.4.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดการศึกษาระบบ 
                                                                   ทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
                                                                   เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี  
                                                                   ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
                               1) ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการ 
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                                                                       อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                               2) ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษา 
                                                                       ระบบทวิภาคี 
                               3) ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                                                                       ระบบทวิภาคี 
                               4) ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพใน 
                                                                       การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี 
                               5) ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษา 
                                                                       ระบบทวิภาคี ผลการประเมินการจัดการ 
                                                                       อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
                                                                    มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                     3.4.3) ผลสะท้อน :  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับสถาน 
                                                                   ประกอบการท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการ 
                                                                   อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้ 
                                                                    1) บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด  
                                                                        (มหาชน) 
                                                                    2) บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
                                                                    3) บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองต์ กรุ๊ป จ ากัด 
                                                                    4) บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด 
                                                                    5) บริษัท ฟู้ดแพชช่ัน จ ากัด 
                                                                    6) บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด  
                                                                        (มหาชน) 
                                                                    7) บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์  
                                                                        (ประเทศไทย) จ ากัด 
                                                                    8) บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
                                                                    9) บริษัท เอ็ม.บี.ซี. แลนด์ จ ากัด 
                                                                    10) บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย)  
                                                                         จ ากัด 
                                                                    11) โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล  
                                                                         กรุงเทพฯ 
                                                                    12) โรงแรม โกลเด้น บีช โฮเต็ล พัทยา 
                                                                    13) โรงแรม เมาเทนบีท พัทยา โฮเต็ล 
                                                                    14) โรงแรม ลองบีท พัทยา โฮเต็ล แอนด์ 
                                                                         สปาร์ 
                                3.5) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
                                     3.5.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานมีการระดมทรัพยากร 
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                                                                   เพื่อการจัดการเรียนการสอน  
                                                                   คิดเป็นร้อยละ 100 
                                     3.5.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อ 
                                                                   การจัดการอาชีวศึกษาท้ังในประเทศและ 
                                                                   ต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครู ผู้เช่ียวชาญ  
                                                                   ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้าน 
                                                                   งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์  
                                                                   และครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100   
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                                     3.5.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากองค์กร 
                                                                  ภาครัฐ และเอกชน สถานประกอบการ ใน 
                                                                  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน 
                                                                  การสอน อาทิเช่น องค์การความร่วมมือ 
                                                                  ระหว่างประเทศเกาหลี (KOICA) Chongqing  
                                                                  Technology and Business Institute  
                                                                  สาธารณรัฐประชาชนจีน วิทยาลัย 
                                                                  เศรษฐกิจและการเงินไทเหงี่ยน ประเทศ 
                                                                  เวียดนาม บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด  
                                                                  บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด โรงเรียนสอนภาษา 
                                                                  เซน และโรงเรียนสอนภาษาเอเชีย เป็นต้น 
                                3.6) อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
                                      3.6.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน  
                                                                  ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ เช่น  
                                                                  ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ห้องเรียนภาษาจีน  
                                                                  ห้องเรียนภาษาเกาหลี ห้องปฏิบัติการด้าน 
                                                                  อาหาร เป็นต้น อีกท้ังมีส่ิงอ านวย 
                                                                  ความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนท่ี 
                                                                  เพียงพอต่อความต้องการของครู นักเรียน  
                                                                  นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของ 
                                                                  วิทยาลัย มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ 
                                                                  การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ท่ี 
                                                                  ปฏิบัติงาน และผู้เรียน เกิดประสิทธิภาพและ 
                                                                  ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดให้มีการดูแล     
                                                                  สภาพแวดล้อม โดยแบ่งหน้าท่ี 
                                                                  ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ได้มีการน า 
                                                                  โครงการเข้าในแผนปฏิบัติการประจ าปี อาทิ 
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                                                                  เช่น โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ 
                                                                  ส่ิงแวดล้อม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
                                                                  โครงการซ่อมแซมอาคาร ครุภัณฑ์ เพื่อให้เอื้อ 
                                                                  ต่อการจัดการเรียนรู้   
                                      3.6.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีอาคาร สถานท่ี และวัสดุ 
                                                                  ครุภัณฑ์เพียงพอ มีอาคารสถานท่ีปลอดภัย  
                                                                  และส่ิงอ านวยความสะดวกเอื้อต่อการเรียน 
                                                                  การสอน ในการบริหารงานอาคารสถานท่ี 
                                                                  และส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                                                                  เกิดการเรียนรู้ส่ิงท่ีอยู่รอบตัว  
                                                                  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                      3.6.3) ผลสะท้อน : จากการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  
                                                                  ภูมิทัศน์ อาคาร สถานท่ี ห้องเรียน และห้อง 
                                                                  ปฏิบัติ ท าให้หน่วยงานภายนอกมาขอใช้ 
                                                                  บริการในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  
                                                                  การประชุมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์  
                                                                  การจัดสอบแข่งขันเพื่อเข้าท างานของ 
                                                                  สภากาชาดไทย การรับสมัครเข้าท างานของ 
                                                                  บริษัทเอกชน การจัดอบรมต่าง ๆ ท้ังภายใน 
                                                                  วิทยาลัย และภายนอก จากการสอบถาม 
                                                                  ความพึงพอใจในการใช้อาคารสถานท่ี  
                              3.7) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
                                    3.7.1) เชิงปริมาณ : 1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบ 
                                                                      สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า  
                                                                      ระบบประปา ระบบคมนาคม  
                                                                      ระบบการส่ือสาร และระบบการจัดการ 
                                                                      รักษาความปลอดภัยในวิทยาลัยอย่างมี 
                                                                      ประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยประโยชน์ 
                                                                      ส าหรับครู บุคลากร และนักเรียน  
                                                                      นักศึกษา และได้รับการบ ารุงรักษาพัฒนา 
                                                                      อย่างต่อเนื่อง 
                                                                   2. ระบบไฟฟ้า มีการจัดระบบส่งก าลังไฟฟา้ 
                                                                      ท่ีเพียงพอต่อผู้ใช้ และมีระบบควบคุม 
                                                                      เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว ท่ีติดต้ังใช้ 
                                                                      งานภายในอาคารแต่ละช้ัน  
                                                                      มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายใน 
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                                                                     สถานศึกษา ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งาน 
                                                                     ได้อย่างปลอดภัย และตรวจสอบการติดต้ัง 
                                                                     สายดินของเครื่องท าน้ าเย็น มีถังดับเพลิง 
                                                                     ติดต้ังทุกอาคารเรียน พร้อมค าอธิบาย 
                                                                     การใช้งานอย่างละเอียด มีการด าเนินการ 
                                                                     ซ่อมแซมไฟฟ้าตามท่ีผู้ใช้ขอเสนอปรับปรุง  
                                                                   3. ระบบประปา น้ าด่ืม ได้มีการติดต้ังเครื่อง 
                                                                     กรองน้ าท่ีสะอาด เพียงพอกับผู้ใช้ 
                                                                   4. สถานศึกษาจัดเส้นทางการเดินรถ 
                                                                     ทางเดียว เพื่อความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้รถ 
                                                                     ใช้ถนน โดยมีเครื่องหมายจราจรที่ชัดเจน  
                                                                     มีพื้นท่ีจอดรถท่ีเป็นสัดส่วน และปลอดภัย 
                                                                   5. มีการก าจัดขยะภายในวิทยาลัย  โดย 
                                                                     การคัดแยกขยะท่ีถูกวิธี  
                                                                   6. มีการจัดระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ใน 
                                                                     พื้นท่ีบริเวณภายในวิทยาลัย ซึ่งท าให้ 
                                                                     ผู้รับบริการสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว  
                                                                   7. สถานศึกษาจัดเวรยาม รักษาความ 
                                                                     ปลอดภัยท้ังกลางวันและกลางคืน พร้อมท้ัง 
                                                                     ติดต้ังกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง ๆ ท่ีมี 
                                                                     ความเส่ียง ซึ่งในการบริหารจัดการใน 
                                                                     ระบบสาธารณูปโภค ได้ตระหนักถึงความ 
                                                                     ปลอดภัยต่อครู บุคลากร และนักเรียน 
                                                                     นักศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพยอดเย่ียม 
                                     3.7.2) เชิงคุณภาพ : จากการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค 
                                                                   ต่าง ๆ ท าให้วิทยาลัยได้รับรางวัลและรับรอง 
                                                                   มาตรฐาน เช่น 
                                                                   1. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย สุขอนามัยดี  
                                                                     ระดับชาติ 4 ปี ติดต่อกัน ต้ังแต่ปี พ.ศ.  
                                                                     2558 – พ.ศ. 2561  
                                                                   2. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ และ 
                                                                     ได้รับการประเมินเป็นหน่วยงานทีม ี
                                                                     ประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน 
                                                                   3. ได้รับการรับรอง จากกระทรวง 
                                                                     สาธารณสุข Clean Food Good Taste 
                                                                   4. ได้รับรองมาตรฐานการวัดค่าน้ าด่ืมท่ี 
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                                                                     ปลอดภัยมีผลการประเมินระบบ 
                                                                     สาธารณูปโภคพื้นฐาน  
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                                      3.7.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้จัดท าแบบสอบถาม 
                                                                  ความพึงพอใจส าหรับผู้ใช้บริการในระบบ 
                                                                  สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า ระบบประปา  
                                                                  ระบบคมนาคม ระบบการส่ือสาร และ 
                                                                  ด้านความปลอดภัยในภาพรวมผู้ใช้บริการ 
                                                                  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
                              3.8) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
                                    3.8.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์ 
                                                                   วิทยบริการ ร้อยละ 100 
                                    3.8.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ส่ือ อุปกรณ์ ครบ 
                                                                   ทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียน 
                                                                   การสอน ตลอดท้ังมีศูนย์วิทยบริการหรือ 
    ห้องสมุดท่ีมีสภาพแวดล้อมเอื้อ 
                                                                   ต่อการศึกษา ค้นคว้าของครู บุคลากร 
                                                                   ทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ   
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
                                    3.8.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อแหล่ง      
     เรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับมาก 
                              3.9) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
                                    3.9.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีความเร็วของสัญญาณ 

   อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ 
   การใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
   ปริมาณการรับส่งข้อมูลท่ี 1,000 Mbps  
   ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานในสถานศึกษา 

                                    3.9.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีผลการประเมิน และข้อมูล 
    ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน 
    ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                    3.9.3) ผลสะท้อน : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบ 
    อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งาน 
    ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
                                                                   อยู่ในระดับมาก 
                               3.10) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
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                                    3.10.1) เชิงปริมาณ : 1. สถานศึกษามีจ านวนห้องเรียนจ านวน 67  
       ห้อง มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการ 
       จัดการเรียนการสอน จ านวน 37 ห้อง 
                                                                   2. สถานศึกษามีจ านวนห้องปฏิบัติการ  

     จ านวน 17 ห้อง มีระบบอินเตอร์เน็ต 
     ความเร็วสูงในการจัดการเรียน 

                                                                       การสอน จ านวน 17 ห้อง 
                                    3.10.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีจ านวนห้องเรียน     
       ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบ 
                                                                   อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน 
    การสอน คิดเป็นร้อยละ 64.29      
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
                                    3.10.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนมีความพึงพอใจท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ต 
    ความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน  
     และองค์กรหน่วยงานภายนอก ให้ 
                                                                   การยอมรับต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบ 
    อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัด 
    การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการโดย 
                                                                   องค์กรภายนอกมาขอใช้ห้องปฏิบัติการและ 
    พึงพอใจกับระบบ อินเทอร์เน็ต อาทิ 

   ส านักงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ 
                 4) ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบติั  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
                     4.1)  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                             4.1.1) เชิงปริมาณ  : 1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน 11  
   สาขาและมีการจัดการเรียน การสอนในระบบ 
  ทวิภาคี จ านวน 7 สาขาวิชา  คิดเป็นร้อยละ  
  63.63 
                                        2.สถานศึกษามีผู้เรียนระบบทวิภาคี คิดเป็น 
  ร้อยละ 19.91 
                             4.1.2) เชิงคุณภาพ  : สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดการศึกษาระบบ 
  ทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี  
  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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      1)  ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการ 
       อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     2)  ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษา 
       ระบบทวิภาคี 
      3)  ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ 
       ทวิภาคี 
     4)  ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการ 
       จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      5)  ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษา 
       ระบบทวิภาคี 
      ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
  ทวิภาคี มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
       4.1.3) ผลสะท้อน    : สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับสถาน 
  ประกอบการท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการ 
  อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ดังนี้ 
              1)  บริษัท  เอ็มเค  เรสโตรองต์  กรุ๊ป  จ ากัด   
        (มหาชน) 
              2)  บริษัท  ซีพีออลล์  จ ากัด  (มหาชน)  
              3)  บริษัท  เซ็นทรัล  เรสตอรองต์  กรุ๊ป   
       จ ากัด 
              4)  บริษัท  เซ็นคอร์ปอเรชั่น  กรุ๊ป  จ ากัด 
              5)  บริษัท  ฟู้ดแพชช่ัน  จ ากัด 
              6)  บริษัท  เอส  แอนด์  พี  ซินดิเคท  จ ากัด   
       (มหาชน) 
              7)  บริษัท  ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ 
       ไทย  (จ ากัด) 
              8)  บริษัท  ซูกิชิ  อินเตอร์กรุ๊ป  จ ากัด 
              9)  บริษัท  เอ็ม.บี.ซี.  แลนด์  จ ากัด 
            10)  บริษัท  แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย)   
         จ ากัด 
            11)  โรงแรม  แมนดาริน  โอเรียนเต็ล   
         กรุงเทพฯ 
            12)  โรงแรม โกลเด้น บีช โฮเต็ล พัทยา 
            13)  โรงแรม  เมาเทนบีท  พัทยา  โฮเต็ล 
            14)   โรงแรม  ลองบีท  พัทยา  โฮเต็ล  แอนด์สปาร์ 
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 4.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
4.2.1)  เชิงปริมาณ :  สาขาวิชาหรือสาขางานมีการระดมทรัพยากร 
    เพื่อการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ  
  100 

                               4.2.2) เชิงคุณภาพ :  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการ 
  จัดการอาชีวศึกษาท้ังในประเทศและ 
  ต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ  ครูผู้เช่ียวชาญ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้าน 
  งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ และ 
  ครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100   
               มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยีย่ม 
                               4.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากองค์กร 
  ภาครัฐ และเอกชน สถานประกอบการ ในการ 
  ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
  อาทิเช่น องค์การความร่วมมือระหว่าง 
  ประเทศเกาหลี (KOICA) Chongqing   
  Technology and Business Institute  
  สาธารณรัฐประชาชนจีน วิทยาลัยเศรษฐกิจ 
  และการเงินไทเหงี่ยน ประเทศเวียดนาม  
  บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด บริษัทซีพี 
  ออลล์ จ ากัด โรงเรียนสอนภาษาเซน และ 
  โรงเรียนสอนภาษาเอเชีย เป็นต้น 
 4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา  
                               4.3.1) เชิงปริมาณ :  สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมในการบริการ 
  ชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ  
  และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
  ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และ 
  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพ 
  สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม  
  จ านวน 12 กิจกรรม ดังนี ้
               -  โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ณ บ้านเสรียง ม. 2 ต. ทับทัน อ. สังขะ  
  จ.สุรินทร์ 
               -  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
  เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน 
  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2561 
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              -  โครงการอาชีวะสุรินทร์บริการทางวิชาการ 
  และวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน  
  ประจ าปีงบประมาณ  2561  (โครงการอบรม 

  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) ประจ าปี 
  งบประมาณ 2561 ณ องค์การบริหารส่วน 
  ต าบลเฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

               -  โครงการฝึกอาชีพสู่วิถีเกษตรอทิตยาทร  
  ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร  
  บ้านระไซร์ ต.ต้ังใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
               -  โครงการอาชีวะสุรินทร์บริการทางวิชาการ 
  และวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน  
  ประจ าปี 2561 (ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มี 
  รายได้น้อยท่ีลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ)  
  อบต. สลักได อบต. นอกเมือง อบต. เฉนียง 
  -  โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและ 
  พัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อม 
  เข้าสู่ตลาดแรงงาน  กิจกรรมพัฒนารูปแบบ 
  และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  
  (Fix It Center) ประจ าปีงบประมาณ 2561  
  อบต. ตากูก อ. เขวาสินรินทร์ จ. สุรินทร์  
  อบต. บึง อ. เขวาสินรินทร์ จ. สุรินทร์ 
               -  โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี  เนื่องใน 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  

  โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม ม. 15 ต. โพนครก  
  อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 

  -  โครงการอาชีวะสุรินทร์บริการทางวิชาการ 
  และวิชาชีพ ตามความต้องการของชุมชน  
  ประจ าปี 2561 “การพิมพ์เอกสารเพื่องาน 
  ส านักงาน” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
  -  โครงการอาชีวะสุรินทร์บริการทางวิชาการ 
  และวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน  
  ประจ าปี 2561 (ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ 
  การท าส่ิงประดิษฐ์จากรังไหม) หลักสูตร  
  “ส่ิงประดิษฐ์จากรังไหม”อบต. เพี้ยราม  
  อ. เมือง จ. สุรินทร์ 
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               -  โครงการอาชีวะสุรินทร์บริการทางวิชาการ 
  และวิชาชีพ ตามความต้องการของชุมชน  
  ประจ าปี 2561 (เนื่องในงาน “โสตสุรินทร์  
  สร้างงาน สร้างอาชีพ ครั้งท่ี 2”) หลักสูตร  
  “โดนัท”รร. โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์  
  ต. เช้ือเพลิง อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 
               -  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันแก ่
  นักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
  (ตชด.) ประจ าปีงบประมาณ 2561 รร. ตชด.  
  ท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสันต์ ต. ตะเคียน  
  อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์ 
               -  โครงการอาชีวะสุรินทร์บริการทางวิชาการ 
  และวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน  
  ประจ าปี 2561 การจับจีบผ้าในงานพิธีต่าง ๆ  
  ระหว่างวนัท่ี 13 – 14 พฤษภาคม 2562  
  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีง  
  อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 
      4.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน บริการ 
  วิชาการ บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา  
  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                               4.3.3) ผลสะท้อน   : การให้บริการชุมชน บริการวิชาการ บริการ 
  วิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา องค์กร หน่วยงาน 
  ภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
  ยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและ 
  จิตอาสา อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบล 
  เมืองลีง อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  
                                                                       เป็นต้น 
 4.4) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
                              4.4.1) เชิงปริมาณ  : สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
  ท้ังหมด 3 วงจรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  

  ท่ีมปีระสิทธิภาพได้แก่ TOT, 3BB ,UNINET  
  ส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบ 
  ทุกฝ่าย 

                              4.4.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีผลการประเมิน และข้อมูลการ 
  บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ 
  การบริหารจัดการสถานศึกษา  



94 

 

  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                    4.4.3) ผลสะท้อน  : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ 
  การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย  
  ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไป 
  ของสถานศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลสถาน 
  ประกอบการ ข้อมูลอาคารสถานท่ี ข้อมูล 
  ครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลบุคลากร  
  ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 

 4.5) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
                              4.5.1) เชิงปริมาณ  : สถานศึกษามีจ านวนห้องเรียนจ านวน 67 ห้อง  
  มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ 
  เรียนการสอน จ านวน 37 ห้อง   
  สถานศึกษามีจ านวนห้องปฏิบัติการ จ านวน  
  17 ห้อง มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน 
  การจัดการเรียนการสอน จ านวน 17 ห้อง  
                          4.5.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
  ท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการ 
  จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 64.29 
                              4.5.3) ผลสะท้อน  : ผู้เรียนมีความพึงพอใจท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ต 
  ความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน มีผล 
  การประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉล่ียในระดับ 
                                                                 มากและองค์กร หน่วยงานภายนอก ให้ 
                                                                 การยอมรับต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบ 
                                                                 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน 
                                                                 การสอนในห้องปฏิบัติการ โดยองค์กร 
                                                                 ภายนอกมาขอใช้ห้องปฏิบัติการและพึงพอใจ 
                                                                 กับระบบอินเทอร์เน็ต อาทิ ส านักงานกาชาด 
                                                                 จังหวัดสุรินทร์ 
              มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
 4.2.2) จุดเด่น 
                          1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ครูได้
จัดท าแผนพัฒนาตนเอง และได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง มีการน าผลการพัฒนาตนเองมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตาม
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา   
                          2. ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร
ประจ าช้ันเรียน มีเทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   
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                          3. สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการอาชีวศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
                          4. สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
                          5. สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายส าคัญ ท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหนว่ยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
                          6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมท้ังระบบ
รักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สถานศึกษาได้ 
รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
                          7. สถานศึกษาเป็นหน่วยพัฒนาครูของสถาบันคุรุพัฒนา  
จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
                             1) การจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา การปลูกฝังแนวคิดในการ
ออกแบบนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ส าหรับครูผู้สอนวิชาชีพ 
                             2) การสร้างชุดการสอนโดยเน้นกระบวนการวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนศตวรรษที่ 21 
                             3) การประยุกต์ใช้โค้ช 3 Es ในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ส าหรับครูผู้สอนอาชีวศึกษา 
 4.3.3) จุดที่ควรพัฒนา 
                                  1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
                                  2. พัฒนาทักษะในการท าวิจัย ครูผู้สอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพจัดการ
เรียนการสอนและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
                                      3. การผลิตส่ือ นวัตกรรม และการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
                                      4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้ครบทุกสาขาวิชา 
                                  5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชา
ท่ีจัดการเรียนการสอน 
                                  6. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดควรมีกระบวนการจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้
บริการศูนย์วิทยบริการ และพัฒนานวัตกรรมระบบสืบค้นด้วยตนเอง 
                                  7. พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
ในช้ันเรียน 
 4) ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา 
                             สถานศึกษาควรจัดท าโครงการเพื่อพฒันาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้าน 
การน านโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 
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          1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
                - โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
                - โครงการนิเทศการสอน 
          2. พัฒนาครูผู้สอนด้านทักษะในการท าวิจัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
จัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
                - โครงการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
                - โครงการประกวดและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู 
                - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยโดยการบูรณาการ STEM 
EDUCATION เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน 
          3. การผลิตส่ือ นวัตกรรม และการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
                - โครงการพัฒนาส่ือการสอน 
                - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               - โครงการปรับปรุงความเร็วระบบอินเตอร์เน็ต 
                - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (สอศ.) 
         4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้ครบทุกสาขาวิชา 
               - โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี (สอศ.) 
         5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุก
สาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน 
                - โครงการพัฒนาห้องเรียนเฉพาะทาง 
                - โครงการพัฒนาส่ือการสอน 
         6. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดควรมีกระบวนการจูงใจให้ผู้เรียนเข้า
ใช้บริการศูนย์วิทยบริการ และพัฒนานวัตกรรมระบบสืบค้นด้วยตนเอง 
                - โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้ทันสมัย 
         7. พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในช้ันเรียน 
                - โครงการปรับปรุงความเร็วระบบอินเตอร์เน็ต 
               - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (สอศ.) 
 4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี 
การจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้
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 4.3.1) ผลสัมฤทธิ์ 
                         1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
                             1.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
                                   1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและ 
                       เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 77 คน 
                                          2. ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเอง                    
                                                                      อย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี จ านวน 76 คน 
                                          3. ครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองมา 
                                                                      ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
                                                                      จ านวน 71 คน 
                                                                   4. ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเอง 
                                 และการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 41 คน 
                                          5. ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนา 
                                                                                                  ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 43 คน 
                                   1.1.2) เชิงคุณภาพ : 1. ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและ 
                                                                      เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  
                                                                      คิดเป็นร้อยละ 100 
                2. ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเอง 
                                                                      อย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี 
       คิดเป็นร้อยละ 98.70  
                3. ครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองมา 
                                                                      ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
                                                                      คิดเป็นร้อยละ 92.20 
                4. ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเอง 
       และการพัฒนาวิชาชีพ  
       คิดเป็นร้อยละ 53.24 

  5. ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนา 
     ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
     คิดเป็นร้อยละ 55.84 

                   ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและ 
       เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ  
       ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง 
       และกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการ 
       น าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการ 
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  จัดการเรียนการสอน มีผลงานจาก 
  การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ  
  คิดเป็นร้อยละ 80.00  

                  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
       1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอน 
                                                                   พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพจนได้รับ  
                                                                   การยอมรับจากส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
                                                                   และบุคลากรอาชีวศึกษา โดยสถานศึกษา 
                                                                   เป็นหน่วยพัฒนาครูของสถาบันคุรุพัฒนาท่ีมี 
                                                                   หลักสูตรรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ในปี  
                                                                   พ.ศ. 2561 – 2562 จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่  
                 1. การสร้างชุดการสอนโดยเน้น 
                                                                       กระบวนการวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 
                                                                       4MAT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
                                                                       ศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูผู้สอนรายวิชา   
                                                                       ทฤษฎี  
                 2. การจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา 
        การปลูกฝังแนวคิดในการออกแบบ 
                                                                       นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ส าหรับครูผู้สอน 
                                                                       วิชาชีพ  
                 3. การประยุกต์ใช้โค้ช 3 Es ในการ 
        จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบ 
        เสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  
        5 ขั้น ส าหรับครูผู้สอนอาชีวศึกษา 
                            1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
                                  1.2.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน 
                           การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
                                                                สถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
                                                                และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยได้รับ 
                                                                ความเห็นชอบร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 100 
                                  1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทาง 
                                                                การศึกษามีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐาน 
                                                                การศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนา 
                                                                สถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
                                                                และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
                                                                สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามี 
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                                                                ส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการของ 
                                                                สถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
                                                                จัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมใน 
                                                                การบริหารจัดการสถานศึกษา  
                                                                คิดเป็นร้อยละ 100  
                                       มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                                  1.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจาก 
                                                                คณะกรรมการวิทยาลัย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น 
                                                                บุคคลภายนอก และได้รับการยอมรับจาก  
                                                                ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภายนอกและ 
                           สถานประกอบการ ในการบริหารสถานศึกษา  
                                                                โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ทุน 
                                                                พัฒนาสถานศึกษาท าให้สถานศึกษาเป็นท่ี 
                           ยอมรับจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น 
                                        1.3)  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
                                  1.3.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
                            ท้ังหมด 3 วงจร อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมี 
                                                                 ประสิทธิภาพ ได้แก่ TOT, 3BB ,UNINET  
                                                                 ส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบ 
                            ทุกฝ่าย 
                                  1.3.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีผลการประเมิน และข้อมูล  
                            การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
  สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
                                                                 สถานศึกษา   
                                       มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลศิ 
                                  1.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ 
                            การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย  
  ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไป 
  ของสถานศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลสถาน 
  ประกอบการ ข้อมูลอาคารสถานท่ี ข้อมูล 
  ครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลบุคลากร  
  ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 
                             1.4) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
                                  1.4.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานมีการระดมทรัพยากร 
                                                                                          เพื่อการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
                                  1.4.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพื่อ 
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  การจัดการอาชีวศึกษาท้ังในประเทศและ 
  ต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ  ครูผู้เช่ียวชาญ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้าน 
  งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ และ 
  ครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100   
               มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยีย่ม 
      1.4.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากองค์กร 
  ภาครัฐ และเอกชน สถานประกอบการ ในการ 
  ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
  อาทิเช่น องค์การความร่วมมือระหว่าง 
  ประเทศเกาหลี (KOICA) Chongqing   
  Technology and Business Institute  
  สาธารณรัฐประชาชนจีน วิทยาลัยเศรษฐกิจ 
  และการเงินไทเหงี่ยน ประเทศเวียดนาม   
  บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด บริษัทซีพี 
  ออลล์ จ ากัด บริษัทเอ็มบีซีแลนด์ โรงเรียน 
  สอนภาษาเซน และโรงเรียนสอนภาษาเอเชีย  
  เป็นต้น 
                              1.5)  การบริการชุมชนและจิตอาสา  
                                     1.5.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมในการบริการ 
  ชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ  
  และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
  ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และ 
  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพ 
  สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม จ านวน  
  12 กิจกรรม ดังนี้ 
  1) โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื  
       ณ บ้านเสรียง  ม. 2  ต. ทับทัน อ. สังขะ จ. สุรินทร์ 
              2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
      เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน 
      ในช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี  2561 
              3) โครงการอาชีวะสุรินทร์บริการทางวิชาการ 
      และวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน  
      ประจ าปีงบประมาณ 2561 (โครงการ 
                                                                     อบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร)               
      ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ องค์การ 



101 

 

                                                                     บริหารส่วนต าบลเฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
  4) โครงการฝึกอาชีพสู่วิถีเกษตรอทิตยาทร  
      ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร  
      บ้านระไซร์ ต.ต้ังใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
              5) โครงการอาชีวะสุรินทร์บริการทางวิชาการ 
      และวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน  
      ประจ าปี 2561 (ตามโครงการเพิ่ม 
      ศักยภาพผู้มีรายได้น้อยท่ีลงทะเบียน  
                                                                     สวัสดิการแห่งรัฐ) อบต. สลักได อบต.   
                                                                     นอกเมือง อบต. เฉนียง 
              6) โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ 
      และพัฒนาทักษะวิชาชีพ  เพื่อเตรียมความ 
      พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  กิจกรรมพัฒนา 
      รูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม 

     สร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจ าป ี
      งบประมาณ 2561 อบต. ตากูก อ. เขวาสินรินทร์  
     จ. สุรินทร์ อบต. บึง อ.เขวาสินรินทร์               
                           จ. สุรินทร์ 

  7) โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี เนื่องในวัน 
      เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
      โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม ม. 15  
                                                                     ต. โพนครก อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 
              8) โครงการอาชีวะสุรินทร์บริการทางวิชาการ 
      และวิชาชีพ ตามความต้องการของชุมชน  
      ประจ าปี 2561 “การพิมพ์เอกสารเพื่องาน 
      ส านักงาน” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
              9) โครงการอาชีวะสุรินทร์บริการทางวิชาการ 
      และวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน  
      ประจ าปี 2561  (ตามโครงการส่งเสริม 
      อาชีพการท าส่ิงประดิษฐ์จากรังไหม)  
                                                                     หลักสูตร “ส่ิงประดิษฐ์จากรังไหม”  
                                                                     อบต. เพี้ยราม อ. เมือง จ.สุรินทร์ 
               10) โครงการอาชีวะสุรินทร์บริการทาง 
      วิชาการและวิชาชีพ ตามความต้องการของ 
      ชุมชนประจ าปี 2561  (เนื่องในงาน  
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      “โสตสุรินทร์ สร้างงาน สร้างอาชีพ  
      ครั้งท่ี 2") หลักสูตร “โดนัท” รร. โสตศึกษา 
      จังหวัดสุรินทร์ ต. เช้ือเพลิง อ.ปราสาท  
                                                                     จ. สุรินทร์ 

 11) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันแก่           
                               นักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวน  
     ชายแดน (ตชด.) ประจ าปีงบประมาณ         
     2561รร. ตชด. ท่านผู้หญิงสุประภาดา                 
                               เกษมสันต์ ต. ตะเคียน อ. กาบเชิง             
                               จ. สุรินทร์ 

  12) โครงการอาชีวะสุรินทร์บริการทาง 
      วิชาการและวิชาชีพตามความต้องการของ 
      ชุมชน ประจ าปี  2561 การจับจีบผ้าใน 
      งานพิธีต่างๆ ระหว่างวันท่ี 13 – 14  
      พฤษภาคม2562 ณ องค์การบริหารส่วน  
      ต. เมืองลีง  อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 
       1.5.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน บริการ 
  วิชาการ บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา  
              มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
       1.5.3) ผลสะท้อน    : การให้บริการชุมชน บริการวิชาการ บริการ 
  วิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสาองค์กรหน่วยงาน 
  ภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
  ยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและ 
  จิตอาสา อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบล           
  เมืองลีง อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  
  เป็นต้น ข้อมูลการพัฒนาตนเองและพัฒนา 
                                                                 วิชาชีพ    
                        2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
                            2.1)  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย       
                                  2.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
                            หรืองานวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2561 มี 
  จ านวนท้ังส้ิน 25 ผลงาน  
  2. มีจ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
  หรืองานวิจัย ท่ีได้รับการคัดเลือกจากการ 
  ประกวดโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการ 
  พัฒนาเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
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  และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
  2561 ระดับสถานศึกษา ในวันอังคารที่ 4  
  ธันวาคม 2561 ได้รับรางวัล จ านวน 18   
  ผลงาน 
  3. มีจ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
  หรืองานวิจัย ท่ีได้รับการคัดเลือกโครงการ  
  "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด 
  ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา 
  จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีการศึกษา  2561   
  ระหว่างวนัท่ี 6 – 7 ธันวาคม 2561 ได้รับ 
  รางวัล จ านวน 5 ผลงาน             
               4. มีจ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
  หรืองานวิจัย ท่ีได้รับการคัดเลือกโครงการ  
  "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด 

  ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาค 
  ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา   
  2561 ระหว่างวันท่ี 24 – 27 ธันวาคม 2561  
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 ผลงาน 

  5. มีจ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
  หรืองานวิจัย ท่ีได้รับการคัดเลือกโครงการ  
  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด 
  ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจ าปี 
  การศึกษา 2561 ระหว่างวนัท่ี 7 – 10  
  ธันวาคม 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  
  2 จ านวน 1 ผลงาน  
       2.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
                           ประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
                           และงานวิจัยในสถานศึกษา ได้รับรางวัลจาก 
                           การประกวดในระดับต่าง ๆ ดังนี้ ระดับ 
                           อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันท่ี 6 – 7 
                           ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
                           ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
                                       1. ช่ือส่ิงประดิษฐ์ Cereal moon cakes ได้รับ 
  รางวัล ชนะเลิศ  
                                                                2. ช่ือส่ิงประดิษฐ์ Me-D ซอสคานาเป้  

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
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        ประเภทท่ี  5  ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
             ช่ือส่ิงประดิษฐ์ พวงผกาภูษาสเร็น  
  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
        ประเภทท่ี  8  ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี 
  ชีวภาพ 
               ช่ือส่ิงประดิษฐ์ แม่หม่อน ได้รับรางวัล  
  ชนะเลิศ  
        การประกวดการน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม 
  ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ องค์ความรู้ ภาค 
  ภาษาอังกฤษช่ือส่ิงประดิษฐ์ Pie Thai ได้รับ 

 รางวัลชนะเลิศระดับภาค ภาค 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 24 – 27  
 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น 

  จังหวัดร้อยเอ็ด 
        การประกวดการน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม 
  ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ องค์ความรู้ ภาค 

 ภาษาอังกฤษ ช่ือส่ิงประดิษฐ์ Pie Thai  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ระหว่างวันท่ี 
7 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์
รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

        การประกวดการน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม 
  ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ องค์ความรู้ ภาค 
  ภาษาอังกฤษ ช่ือส่ิงประดิษฐ์ Pie Thai ได้รับ 
  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2   
               สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
  ประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน 
  สร้างสรรค์ และงานวิจัยในสถานศึกษา ได้รับ 
  รางวัลจากการประกวดในระดับต่าง ๆ   
  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ   
       2.1.3) ผลสะท้อน   : น าผลงานส่ิงประดิษฐ์ “Pie Thai” ไปเผยแพร่ 
  ความรู้ในชุมชน และถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน 
  สามารถสร้างรายได้จากการผลิตและจ าหน่าย 
  ผลิตภัณฑ์ 
 2.2) การจัดการเรียนการสอน      
                                 2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูมีคุณวุฒิตรงตามสาขาท่ีสอน  
       จ านวน 77 คน 
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                2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก  
       รายวิชาจ านวน 74 คน 
                3. ครูจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ 
       จัดการเรียนรู้ จ านวน 77 คน 
                4. ครูใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการ 
       จัดการเรียนการสอน จ านวน 43 คน 
                5. ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
       จ านวน 41 คน 
       2.2.2) เชิงคุณภาพ : 1. ครูมีคุณวุฒิตรงตามสาขาท่ีสอน คิดเป็น 
       ร้อยละ 100   
                2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา  
       คิดเป็นร้อยละ 96.10 
                3. ครูจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ 
       จัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 
                4. ครูใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการ 
       จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ  
                                                                      55.84 
                5. ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
       คิดเป็นร้อยละ 53.24 
              ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชา 
  ท่ีสอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
  ผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนการสอนตรง 
  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ 
  สอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผล 
  ตามสภาพจริง มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม  
  เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท า 
  วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ 
  แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ  
  81.03 
               มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยีย่ม 
       2.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน 
  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดให้มี 
  โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู 
  อาชีวศึกษา และโครงการจัดหาบุคลากร 
  สนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียนผลงานของ 
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  ผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ หรือ 
  งานวิจัยข้อมูลการจัดการเรียนการสอน  
 4.3.2) จุดเด่น 
            1. ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพทุกคน 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาทุกคน ครูมีการจัดการ
เรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย   
            2. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยมี
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาครบทุกแผนกวิชา และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้ังในและ
ต่างประเทศ 
            3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ มีผลงานต้ังแต่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   
         3) จุดที่ควรพัฒนา 
               1. สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
               2. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู ผู้เรียนคิดค้นสร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
และงานสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรมทุกแผนกวิชา และจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอในการจัดท าผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
               3. สถานศึกษาควรพัฒนานวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และ 
จิตอาสา 
         4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
               สถานศึกษาควรจัดท าโครงการเพื่อจัดให้มีโครงการท่ีสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 
           - โครงการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
          - โครงการประกวดและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของคร ู
           - โครงการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา ภาค ชาติ 
          - โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
           - โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษาเอสโซ่ 
           - โครงการส่งเสริมนวัตกรรม การพฒันาเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา (สอศ.) 
           - โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
                             - โครงการ E to E 
                            - โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 
                            - โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 
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                            - โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันแก่นกัเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 
                            - กิจกรรมองค์การวิชาชีพและชมรม 
 

ตารางที่  4.1  สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 
มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 89.04 
     ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 88.75 
     ประเด็นท่ี 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 88.75 
     ประเด็นท่ี 1.3  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 89.62 
มาตรฐานที่  2  การจัดการศึกษา 83.43 
     ประเด็นท่ี  2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 72.00 
     ประเด็นท่ี  2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 84.00 
     ประเด็นท่ี  2.3  ด้านการบริหารจัดการ 92.00 
     ประเด็นท่ี  2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 85.71 
มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 96.25 
     ประเด็นท่ี  3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 
     ประเด็นท่ี  3.2  ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 92.50 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 89.57 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา  
  ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
   ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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223 x 100 
250 

ผลคะแนนรวมท่ีได้ x 100 
250 

   ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 

    รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน  5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนี้ 
5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 5 ด้าน 25 ข้อ การประเมิน ดังนี ้
      5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
     การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเป็นผลมาจากการพัฒนา
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ปรากฏผลดัง
ตารางท่ี 1  
ตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
 

ค่าน้ําหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 

(ค่าน้ําหนัก x ค่าคะแนน) 

 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 3 ดี 2 6 
2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 5 ยอดเย่ียม 2 10 
3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ 

 

5 
 

ยอดเย่ียม 
 

3 
 

15 

4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 

 

4 
 

ดีเลิศ 
 

3 
 

12 

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8 
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเย่ียม 20 100 
7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา(V-NET) 

 

4 
 

ดีเลิศ 
 

3 
 

12 

8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 4 ดีเลิศ 15 60 
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 223 

 
ร้อยละของคะแนนด้านท่ี 1   =        
 

 
  

=      89.2        . 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
   ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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36 x 100 
50 

ผลรวมคะแนนท่ีได้  x 100 
50 

5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
        สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
 มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ  หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม  และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดังตารางท่ี 2  
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนกเป็น
รายการประเมิน 

 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน  

ค่าน้ําหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 

(ค่านํ้าหนัก x ค่าคะแนน) 

 

คะแนน 
 

ระดับคุณภาพ 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  
 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง

เป็นระบบ 

 

4 
 

ดีเลิศ 
 

2 
 

8 

 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเติม
หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

 
1 

 
ก าลังพัฒนา 

 
3 

 
3 

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็
สําคัญ 

  
 

5  

 2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

 

5 
 

ยอดเย่ียม 
 

2 
 

10 

 2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

 
5 

 
ยอดเย่ียม 

 
3 

 
15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 36 
 

ร้อยละของคะแนนด้านท่ี 2   =         
 

 
 

=       72        . 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
   ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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100 x 100 
100 

 

ผลรวมคะแนนท่ีได้  x 100 
100 

  5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานต าแหน่ง  สายงานของครูผ้สอน  และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร  
จัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  ปรากฏผลดังตารางท่ี  3   
 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ
ประเมิน 

 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
 

ค่าน้ําหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 

(ค่านํ้าหนัก x ค่าคะแนน) 

 

คะแนน 
 

ระดับคุณภาพ 

1. ครูผู้สอน   10  
 1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเย่ียม 5 25 
 1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 5 ยอดเย่ียม 3 15 
 1.3 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 5 ยอดเย่ียม 2 10 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา   10  
 2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 ยอดเย่ียม 5 25 
 2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

5 
 

ยอดเย่ียม 
 

5 
 

25 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 100 
 

ร้อยละของคะแนนด้านท่ี 2   =         
 

 
      
    =     100       . 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
   ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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50 x 100 
50 

ผลรวมคะแนนท่ีได้  x 100 
50 

5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม 
        สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการ
สอน  เพื่อยกระดับ และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปรากฏผลดังตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 
 

ข้อที่ 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน  

 

ค่าน้ําหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 

(ค่าน้ําหนัก x ค่าคะแนน) 

 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเย่ียม 6 30 
2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเย่ียม 2 10 
3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเย่ียม 2 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 50 
 

ร้อยละของคะแนนด้านท่ี 2   =         
 

     
 
    =     100    .         

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
   ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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38 x 100 
50 ผลรวมคะแนนท่ีได้  x 100 

50 

  
5.1.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน   
        สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยการความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 5 

 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน   
 

ข้อที่ 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน  

ค่าน้ําหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 

(ค่านํ้าหนัก x ค่าคะแนน) 

 

คะแนน 
 

ระดับคุณภาพ 

1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ            
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 

5 
 

ยอดเย่ียม 2 
 

10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเย่ียม 2 10 
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 4 ดีเลิศ 2 8 
4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน

ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 

4 
 

ดีเลิศ 
 

2 
 

8 

5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 

1 
 

ก าลังพัฒนา 
 

2 
 

2 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 38 
 

ร้อยละของคะแนนด้านท่ี 1   =        
 

     
 

=      76     . 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 2 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
   ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)                                                                    
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5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา      
        สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางท่ี 6 

  
ตารางที ่6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน 
 

ท่ี ด้านการประเมิน 
 

ค่าน้ําหนัก 
(100) 

คะแนน 
ที่ได้จากการประเมิน

แต่ละด้าน 

ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการประเมิน 
 

(ผลรวมคะแนนท่ีได้จากการประเมินของด้าน x นํ้าหนักคะแนนของด้าน) 
 

คะแนนรวมของด้าน 
 

 

1 
 

ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

50 
 

223  223 x  50 
       250 

 

2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน 

 

10 
 

36   36   x   10 
         50 

 

3 
 

ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
 

20 
 

100   100  x   20 
       100 

 

4 
 

การมีส่วนร่วม 
 

10 
 

50   50  x  10 
        50 

 

5 
 

ปัจจัยพื้นฐาน 
 

10 
 

38 38  x  10 
50 

ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม 447 89.40 
สรุป  ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
          ยอดเย่ียม      (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) 
          ดีเลิศ           (ร้อยละ 70.00 – 79.99)          
          ดี                (ร้อยละ 60.00 – 69.99)          
          ปานกลาง      (ร้อยละ 50.00 – 59.99)          
          ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50)          

 
 

=    7.60        . 

=    10.00   . 

=    20.00    . 

=    7.20    . 

=   44.60    . 
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ส่วนท่ี 6  
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ประเด็นการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

  1. โครงการพัฒนาและประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
  2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
  3. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพและ
วิชาการ ระดับภาค และระดับชาติ  
  4. โครงการศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษา  
  5. โครงการองค์การวิชาชีพและชมรม  
  6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมรับการทดสอบระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  
  7. โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับสถานศึกษาระดับภาค และระดับชาติ  
  8. โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ  
  9. โครงการประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
  10. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ  
  11. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

  1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
  2. โครงการอาชีวศึกษาดีเด่น  
  3. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  
  4. โครงการศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษา  
  5. โครงการองค์การวิชาชีพและชมรม  
  6. โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
  7. โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ  
  8. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ประเด็นการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

   9. โครงการส่งเสริมนวัตกรรม การพัฒนา
เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

  1. โครงการงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ 
  2. โครงการองค์การวิชาชีพและชมรม 
  3. โครงการคุณธรรมน าความรู้ 
  4. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ 
  5. โครงการยุวชนประกนัภัย 
  6. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และด ารงตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  7. โครงการดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด To Be 
Number One 
  8. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาสภาพแวดล้อม 
  9. โครงการโรงเรียนสะอาด 
  10. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
  11. โครงการองค์การวิชาชีพและชมรม 
  12. โครงการระบบการช่วยเหลือเฝ้าระวัง 
  13. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียน 
  14. โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน 
  15. โครงการครูที่ปรึกษาเย่ียมบ้านลูกศิษย์และ
ตรวจเย่ียมหอพัก 

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ 

  1. โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่สากล
(MEP) 
  2. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา
ส าหรับนักเรียนนักศึกษา 
  3. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  4. โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนกัเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
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ประเด็นการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

  5. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล  
  6. โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อก้าวสู่อาชีพส าหรับครู 

พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเฉพาะ
ทางทุกสาขาวิชา 

  1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อจัดการเรียนการ
สอนและห้องเรียนเฉพาะทาง 
  2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

  1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและภูมิ
ปัญญาก้าวไกล 
  2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และด ารงตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ
ในการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 

  1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อก้าวสู่อาชีพส าหรับครู  
  2. โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรท้ัง
ในและต่างประเทศ 
  3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
  5. โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังภายในและ
ต่างประเทศ  
  6. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล  
  7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ      
  8. โครงการครูฝึกในสถานประกอบการ 
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ประเด็นการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ศูนย์วิทยบริการ แหล่งเรียนรู้ ให้สะอาดเรียบร้อย 
สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน 

  1. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาสภาพแวดล้อม  
  2. โครงการโรงเรียนสะอาด (ธนาคารขยะ)  
  3. โครงการสวนพฤกษศาสตร์  
  4. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน  
  5. โครงการองค์การวิชาชีพและชมรม  
  6. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และด ารงตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมสนับสนุน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 

  1. โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
  2. โครงการลานบุญ ลานธรรมน าวิถีไทย  
  3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและภูมิ
ปัญญาก้าวไกล 

พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา   1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อจัดการเรียนการ
สอนและห้องเรียนเฉพาะทาง  
  2. โครงการพัฒนาส่ือการสอน  
  3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    
  4. โครงการปรับปรุงความเร็วระบบอินเตอร์เน็ต    
  5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียน และผู้ปกครองสามารถ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และ
ถูกต้อง 

  1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2. โครงการปรับปรุงความเร็วระบบอินเตอร์เน็ต    
  3. โครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุรินทร์  
  4. โครงการพัฒนาระบบ iTeachers 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาท้ัง
ในและต่างประเทศ 

  1. โครงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่องานแนะ
แนว  
  2. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษา  
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ประเด็นการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

  3. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)    
  4. โครงการประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
  5. โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังภายในและ
ต่างประเทศ  
  6. โครงการสร้างความร่วมมือและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ  
  7. โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนกัเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ  
  8. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ  
  9. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาทวิภาคี  
  10. โครงการศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 

บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน   1. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center)  
  2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
ฐานสมรรถนะ  
  3. โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพใน
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน  
  4. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  
  5. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันแก่นักเรียน
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
  6. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน  
  7. โครงการอาชีวะสุรินทร์บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน  
  8. โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม 
และให้บริการตามความต้องการของชุมชน  
  9. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน 108 อาชีพ 
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ประเด็นการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการ
วิชาชีพที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

  1. โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ  
  2. โครงการส่งเสริมนวัตกรรม การพฒันา
เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่โครงงาน
วิทยาศาสตร์  
  3. โครงการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ 

ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
โครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการวิชาชีพในเชิง
พาณิชย์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

  1. โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับสถานศึกษา  
  2. โครงการส่งเสริมนวัตกรรม การพฒันา
เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่โครงงาน
วิทยาศาสตร์  
  3. โครงการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับสถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ  
  4. โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา  
  5. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

ท่ีอยู : 426 ถนนเทศบาล1 ตําบลในเมือง อําเภอ

เมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร  

โทร: 044-511191 

E-mail: surinvc_32000@hotmail.com

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จํานวนสาขาวิชา

11 (ปวช.) 

9 (ปวส.)

จํานวนผูเรียน

1771 (ปวช.) 

1050 (ปวส.)

จํานวนครู

77

ผูอํานวยการ นายนิวัติ ตังวัฒนา

โทร 093-320-6868

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

89.4
กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

KPIs Weight
2560 2561

Score Score Percent

1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50 0 223 89.2

2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 0 36 72

3. ดานผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 20 0 100 100

4. ดานการมีสวนรวม 10 0 50 100

5. ดานปจจัยพื้นฐาน 10 0 38 76

รวม 100 89.4
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

ท่ีอยู : 426 ถนนเทศบาล1 ตําบลในเมือง อําเภอ

เมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร  

โทร: 044-511191 

E-mail: surinvc_32000@hotmail.com

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จํานวนสาขาวิชา

11 (ปวช.) 

9 (ปวส.)

จํานวนผูเรียน

1771 (ปวช.) 

1050 (ปวส.)

จํานวนครู

77

ผูอํานวยการ นายนิวัติ ตัง

วัฒนา

โทร 093-320-6868

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ระดับคุณภาพ

89.57
กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2560 2561

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค 0.00 89.04

2. การจัดการอาชีวศึกษา 0.00 83.43

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 0.00 96.25

รวม 0.00 89.57
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ประเด็นที่
2560 2561

Score Score

1.1 ดานความรู 0.00 88.75

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 0.00 88.75

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 0.00 89.62

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 0.00 72.00

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 0.00 84.00

2.3 ดานการบริหารจัดการ 0.00 92.00

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 0.00 85.71

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 0.00 100.00

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 0.00 92.50



 
 

ค าส่ังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
ท่ี  889/๒๕๖1 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
…………………………………………………………. 

              ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  และส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้จัดท าหลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน           
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถวัดและประเมินผล
คุณภาพได้ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมและด้านปัจจัยพื้นฐาน โดย ให้
สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน 
 

               ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาท่ีเป็นระบบ  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
          ๑.๑  นายนิวัติ  ตังวัฒนา  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี   รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง  กรรมการ 

๑.๔  นางสาวธิรดา  ตระกูลพันธนนัท์  กรรมการ 
 ๑.๕  นางสาวสายสิริ สายยศ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๖  นายโกศล             ธนูธรรมทัศน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๗  นางรุ่งทิวา   สลากัน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๘  นางนภาพร  เหล่าพิชิต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.9  นางสาวธิดา พ่อค้า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่   
 ๑.  อ านวยการให้ค าปรึกษาแนะน า  การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๒.  แก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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๒.  คณะกรรมการกลางรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน  (Common Data Set) 
 นางสาวสายสิร ิ    สายยศ  ที่ปรึกษา     
          นายโกศล       ธนูธรรมทัศน์  
 ๒.๑  นางรุ่งทิวา     สลากัน             ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นางบุหงา     โสวภาค   กรรมการ 
 ๒.3  นางรัชนี  อัศวจุฬามณี  กรรมการ 
 2.4  นางนิทรา     สร้อยนาก  กรรมการ 
 ๒.5  นางสาวกาญจนภา มานิตย์   กรรมการ 
 2.6  นางสุรางคณา ถือคุณ   กรรมการ 
 ๒.7  นางสาวอารีย์ พินิตธรรมนาถ  กรรมการ 
 ๒.8  นายนพอนันต์ นรโคตร   กรรมการ 
 ๒.9  นางเนติมา  เหล่ียมดี   กรรมการ 
 2.10  นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธ ารงเกียรติ          กรรมการ 
 ๒.11  นางนภาพร เหล่าพิชิต  กรรมการและเลขานุการ              
 ๒.12  นางสาวธิดา พ่อค้า     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.13  นางสาวศินิภา ทรัพย์พอก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่   
 ๑.  จัดท าข้อมูลพื้นฐาน  (Common Data Set)  ของสถานศึกษา 
 ๒.  จัดท าคู่มือและเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
                สถานศึกษา 
 ๓.  จัดท าปฏิทินจัดเก็บข้อมูลตามประเด็นการประเมิน 
          ๔.  ด าเนินการให้มีการตรวจสอบคุณภาพ  และประเมินคุณภาพ  การประกันคุณภาพ 
               ภายในสถานศึกษา   
 ๕.  รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
                การศึกษาของสถานศึกษา 
 ๖.  จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)  เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ 
               วิทยาลัย  หน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นต่อ 
               สาธารณชน 
 7.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
3.  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล 
     3.1  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 นางสาวธิรดา            ตระกูลพันธนันท ์ ที่ปรึกษา ประเด็นท่ี  1.1,1.2,๑.8 
 นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี   ที่ปรึกษา ประเด็นที ่ 1.2,1.4,1.5,1.6,1.7 
       นางสาวสายสิริ  สายยศ   ที่ปรึกษา ประเด็นที่  1.3,1.4 
 3.1.๑  คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  1)  นางนิทรา  สร้อยนาก  ประธานกรรมการ 
  2)  นายวินิจ  ต้ันจัด   กรรมการ 
  3)  นางปนัดดา  อินทรศรี  กรรมการ 
 

4) นางสาวจุฑามาส... 
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  4)  นางสาวจุฑามาส แก้วสุข   กรรมการ 
  5)  นางสาวนลิน ี ดมหอม   กรรมการและเลขานุการ 
  6)  นางสาวธัญสุตา จ าปาโพธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.1.2 คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินท่ี  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
1) นางเนติมา  เหล่ียมดี   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธ ารงเกียรติ          กรรมการ 
3) นางสาววิจิตรา โทแก้ว   กรรมการ 
4) นายศุภกิจ  ศรีวิชา   กรรมการ 
5) นางสุรางคณา ถือคุณ   กรรมการและเลขานุการ 
6) นางสาววันนิสา สมปอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.1.3 คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินท่ี 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 1)  นางศิริพร  พงศธรวิวฒัน ์  ประธานกรรมการ 

2) นางสุกัญญา  ธรรมรส            กรรมการ 
3) นางสาวจุติพร กลางกัลยา  กรรมการ 
4) นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ  กรรมการ 
5) นางสาวขวัญศมน รัฐสมุทร   กรรมการและเลขานุการ 
6) นางศรีสุภา  แจ่มใส   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.1.4 คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินท่ี 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

1) นางสาวกาญจนภา มานิตย์   ประธานกรรมการ 
2) นายพรพิทักษ ์ ศรีแก้ว   กรรมการ 
3) นางสาววนิดา คงชูดี   กรรมการ 
4) นางรุ่งทิพย ์  จีนะกาญจน ์  กรรมการและเลขานุการ 
5) นางสาวรุ่งนภา คิดกล้า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.1.5 คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินท่ี 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
1) นายวชิระ  ศรสุรินทร์  ประธานกรรมการ 
2) นางพรจันทร ์ เทพร าพึง  กรรมการ 
3) นางชนิตา  แสงประเสริฐ  กรรมการ 
4) นางสุกัญญา  ธรรมรส   กรรมการและเลขานุการ 
5) นางศิริพร  พงศธรวิวฒัน ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.1.6 คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินท่ี 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
1) นางสุรางคนา ถือคุณ   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวกรณิการ์ แก้วหล่อ  กรรมการ 
3) นางสาวกันตยา เลิศอรุณรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
4) นางสาวอริญา เสพสุข   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

3.1.7 คณะกรรมการ... 
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3.1.7 คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินท่ี 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

1) นางสุรางคนา ถือคุณ   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวกรณิการ์ แก้วหล่อ  กรรมการ 
3) นางรุ่งทิพย ์  จีนะกาญจน ์  กรรมการและเลขานุการ 
4) นางสาวอริญา เสพสุข   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.1.8 คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินท่ี 1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

1) นางบุหงา  โสวภาค   ประธานกรรมการ 
2) หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา  กรรมการ 
3) นางนิทรา  สร้อยนาก  กรรมการ 
4) นางสาวเกศสุดา ศิลาเลิศ   กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้าที่   
 ๑.  วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามประเด็นการประเมินด้านท่ี 1 
 ๒.  รวบรวมข้อมูล หลักฐานตามประเด็นการประเมินท่ีรับผิดชอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
    3.2 คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลตามด้านท่ี ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
        นางสาวไพจันทร์  ปากดีสี   ที่ปรึกษา ประเด็นท่ี  2.1,2.2 
 3.2.๑ คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินท่ี ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
ประเด็นการประเมินท่ี ๒.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
  ๑)  นางสาวอารีย์ พินิตธรรมนาถ  ประธานกรรมการ 
  ๒)  นางการุณี  วิบูลชัย   กรรมการ 
  3)  หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก   กรรมการ 
  4)  นางพรจันทร ์ เทพร าพึง  กรรมการ 
  5)  นางสาวธนาพร บุญเปล่ง  กรรมการและเลขานุการ 
  6)  นางชนิตา  แสงประเสริฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่   
 ๑.  วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามประเด็นการประเมินด้านท่ี 2 
 ๒.  รวบรวมข้อมูล  หลักฐานตามประเด็นการประเมินท่ีรับผิดชอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
    3.3  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นการประเมินด้านท่ี  ๓  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
       นางแสงดาว              ศรีจันทร์เวียง  ที่ปรึกษา ประเด็นที่  ๓.๑,๓.2 
 นางสาวไพจันทร์   ปากดีสี  ที่ปรึกษา ประเด็นที่  ๓.๑,๓.2 
        3.3.๑ คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินท่ี ๓.๑ ครูผู้สอน 
  ๑)  นางรัชนี  อัศวจุฬามณี  ประธานกรรมการ    
  2)  นางสาวอารีย์  พินิตธรรมนาถ  กรรมการ  
  3)  นางสาวกาญจนภา มานิตย์   กรรมการ 

3) นางสาวกาญจนภา... 
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  4)  นางลัคนา  จันทร์ศิริ   กรรมการ 
  5)  นางสุภาวดี  สิงหลสาย  กรรมการและเลขานุการ 
  6)  นางสาวสุขมณฑา พอกเพิ่มดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินท่ี ๓.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ ๓.๒.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
๑)  นางสาวพัชราภรณ์ พุกพอกสิน  ประธานกรรมการ   
2)  นางรุ่งทิวา  สลากัน   กรรมการ 
3)  นางอรุณี  นาคสังข์   กรรมการ 
4)  นางชนม์สิตา  อุดมวีรพัฒน์  กรรมการ 
5)  นางรัชนี  อัศวจุฬามณี  กรรมการและเลขานุการ 
6)  นางสาววันวิสา ขอชัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ประเด็นการประเมินที่ ๓.๒.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
1)  นายนพอนันต์  นรโคตร   ประธานกรรมการ 

  2)  นายพรพิทักษ์  ศรีแก้ว   กรรมการ 
  3)  นายสัมฤทธิ์  ดอนหมั่น  กรรมการ 
  4)  นายปณิธาน  ทองสุก   กรรมการ 
  5)  นายสัมฤทธิ์  สมเพชร   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   
          ๑.  วางแผนการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในตามประเด็นการประเมินด้านท่ี 3 
 ๒.  รวบรวมข้อมูล  หลักฐานตามประเด็นการประเมินท่ีรับผิดชอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
    3.4  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นการประเมินด้านท่ี  ๔  ด้านการมีส่วนร่วม 
 นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี             ที่ปรึกษา ประเด็นท่ี  ๔.๑ 
 นางสาวสายสิริ  สายยศ   ที่ปรึกษา ประเด็นท่ี  4.2  
 นางสาวธิรดา            ตระกูลพันธนันท ์  ที่ปรึกษา ประเด็นท่ี  4.3    
 3.4.๑  คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินท่ี  ๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   ๑)  นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธ ารงเกียรติ์           ประธานกรรมการ 
   2)  นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ  กรรมการ 
   3)  นางสาวนิตยา สุทธิมูล   กรรมการ 
   4)  นางสาวอมราวดี ขาวงาม   กรรมการและเลขานุการ 
   5)  นางสาวนิษา  หาญนึก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.4.2  คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินท่ี 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน 

1) นางชินินธร  เกิดสันเทียะ  ประธานกรรมการ 
2) หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก   กรรมการ 
3) นายพรพิชิต  โพธิวัฒน ์  กรรมการ 
4) นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธ ารงเกียรติ  กรรมการ 
5) นางสาวนันท์นภัส รัฐสมุทร   กรรมการและเลขานุการ  

5) นางสาวนันท์นภัส... 
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6) นางสาวนิษา  หาญนึก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.4.3  คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินท่ี 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา   

1) นางณิชาดา  จันทร์กล่ิน  ประธานกรรมการ 
2) หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก   กรรมการ 
3) นางมยุร ี  ศรีจันทร์เวียง  กรรมการ 
4) นางสาวจุติพร กลางกัลยา  กรรมการ 
5) นางสาวกฤตวรรณ รู้จิตร   กรรมการ 
6) นางสาวศิรินทร์ อ่อนอาจ  กรรมการ 
7) นางสาวนิตยา สุทธิมูล   กรรมการและเลขานุการ 
8) นางสาวสุนันทา เพิ่มบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที่  
  ๑.  วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามประเด็นการประเมินด้านท่ี  ๔ 
  ๒.  รวบรวมข้อมูล  หลักฐานตามประเด็นการประเมินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
    3.5  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นการประเมินด้านท่ี  5  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 นางแสงดาว  ศรีจันทร์เวียง              ที่ปรึกษา ประเด็นท่ี  5.๑,5.2    
 นางสาวไพจันทร์  ปากดีสี   ที่ปรึกษา ประเด็นท่ี  5.3 
 นางสาวสายสิริ  สายยศ   ที่ปรึกษา ประเด็นท่ี  5.4,5.5 
 3.5.1  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นการประเมินท่ี 5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน  
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม และประเด็นการประเมินที่ 5.2  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

1) นายชวภณ  กนกบุญพิทักษ ์  ประธานกรรมการ 
2) นายไพรัตน ์  โททอง   กรรมการ 
3) นางสาววนิดา คงชูดี   กรรมการ 
4) นางสาวศิริลักษณ์ คลายทุกข์  กรรมการ 
5) นางรัตน์ติกาล เข็มทอง   กรรมการและเลขานุการ 
6) นายจักรกฤษ จันทมล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 3.5.2  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นการประเมินท่ี 5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  
1) นายธวัชชัย  รัฐสมุทร   ประธานกรรมการ 
2) หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก   กรรมการ 
3) นายวชิระ  ศรสุรินทร์  กรรมการ 
4) นางชินินธร    เกิดสันเทียะ  กรรมการ 
5) นางสาวสุภาพร สอโส   กรรมการและเลขานุการ 
6) นางสาวกันตยา เลิศอรุณรัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 
3.5.3 คณะกรรมการ... 
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 3.5.3  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นการประเมินท่ี 5.4,5.5 
   ประเด็นการประเมินท่ี  5.4  ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา  
   ประเด็นการประเมินที่  5.5  การเขาถึงระบบอนิเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน 
   1)  นายนพอนันต์ นรโคตร   ประธานกรรมการ 
   2)  นายพรพิทักษ ์ ศรีแก้ว   กรรมการ 
   3)  นายสัมฤทธิ์  ดอนหมั่น  กรรมการ 
   4)  นายปณิธาน  ทองสุก   กรรมการ 
   5)  นายสัมฤทธิ์  สมเพชร   กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้าที่  
  ๑.  วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามประเด็นการประเมินด้านท่ี  5 
  ๒.  รวบรวมข้อมูล  หลักฐานตามประเด็นการประเมินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
4.  คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับแผนกวิชา 
 นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี   ที่ปรึกษา  
4.๑  แผนกวิชาการบัญชี  
     4.๑.๑  นางศิริพร   พงศธรวิวัฒน ์  ประธานกรรมการ 
 4.๑.2  นางรัชน ี   อัศวจุฬามณี  กรรมการ 
 4.๑.3  นางสาวขณีดา   จวงพันธ ์  กรรมการ             
        4.๑.4  นางสมฤทัย  สันติวรวัฒน์  โรบินสัน กรรมการ 
 4.๑.5  นางสาวอารีย์  พินิตธรรมนาถ  กรรมการ 
       4.๑.๖  นางนภาพร  วงค์นาค  กรรมการ  
 4.๑.7  นางสุกัญญา   ธรรมรส  กรรมการ 
 4.๑.8  นางสาวนลินี        ดมหอม  กรรมการ 
 4.๑.9  นางเนติมา   เหล่ียมดี  กรรมการ 
 4.1.10  นางสาวกัลยา     กิ่งแก้ว   กรรมการ    
 4.1.11  นางสาวธนาพร    บุญเปล่ง  กรรมการ       
 4.๑.12  นางสาวขวัญศมน  รัฐสมุทร  กรรมการ 
      4.๑.13  นางศรีสุภา        แจ่มใส  กรรมการและเลขานุการ  
4.๒  แผนกวิชาการจัดการส านักงาน 
 4.๒.๑  นางนิภาวัลย์     ธรรมธราธาร  ประธานกรรมการ 
 4.๒.๒  นางสาวพัชราภรณ์   พุกพอกสิน  กรรมการ 
 4.๒.๓  นางนิทรา สร้อยนาก  กรรมการ 
 4.๒.๔  นางสาวพิมพ์มณี  ภักดีธ ารงเกียรติ์ กรรมการ 
 4.๒.5  นายชวภณ  กนกบุญพิทักษ ์ กรรมการ 
 4.๒.6  นางสาววนิดา  คงชูดี                  กรรมการ 
 4.๒.7  นางสาวเสมอใจ  นวลศรี  กรรมการ 

4.2.8 นายสัมฤทธิ์... 
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 4.2.8  นายสัมฤทธิ์  สมเพชร  กรรมการ 
 4.๒.9  นางสาวบุษกร  แสนกล้า               กรรมการและเลขานุการ 
4.๓  แผนกวิชาการตลาด 
 4.๓.๑  นางศิราภรณ์        เวียนไธสง  ประธานกรรมการ 
 4.๓.2  นางรุ่งทิวา สลากัน        กรรมการ 
 4.๓.3  นางขนิษฐา นิ่งน้อย  กรรมการ 
 4.๓.4  นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ        กรรมการและเลขานุการ 
4.๔  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 4.๔.๑  นายวชิระ ศรสุรินทร์  ประธานกรรมการ 
 4.๔.2  นายนพอนันต์ นรโคตร  กรรมการ 
 4.๔.3  นางอรุณี             นาคสังข์             กรรมการ 
 4.๔.4  นายสัมฤทธิ์ ดอนหมั่น  กรรมการ 
 4.๔.5  นายพรพิทักษ์         ศรีแก้ว      กรรมการ 
 4.๔.6  นางสุรางคนา ถือคุณ  กรรมการ 
 4.๔.7  นางสาวภัทรภร ละม้ายวรรณ  กรรมการ 
 4.๔.๘  นางลัคนา จันทร์ศิริ  กรรมการและเลขานุการ 
4.๕  แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
 4.๕.๑  นางสาวแพรวา รัตนะ   ประธานกรรมการ 
 4.5.2  นางสาวนันท์นภัส รัฐสมุทร  กรรมการ   
 4.๕.3  นายศุภกิจ ศรีวิชา  กรรมการและเลขานุการ 
4.๖  แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ 
 4.๖.๑  นายพรพิชิต โพธิวัฒน ์  ประธานกรรมการ 
 4.๖.๒  นางสาวธันยาภรณ์ ไชยสอน  กรรมการ     
 4.๖.๓  นางสาวกัญจนพร คงวัน   กรรมการ 
 4.๖.๔  นางสาวเมธาวี สาระ   กรรมการและเลขานุการ 
4.๗  แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 4.๗.๑  นางมยุร ี ศรีจันทร์เวียง  ประธานกรรมการ 
 4.๗.2  นายรัตน์ชตะ อินทรวิศิษฏ์  กรรมการ  
 4.๗.3  นางณิชาดา บึ้งชัยภูมิ  กรรมการและเลขานุการ 
4.๘  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
 4.๘.๑  นางชมนาด รัฐสมุทร                 ประธานกรรมการ 
 4.๘.2  นางโชติกา ดาทอง กรรมการ 
 4.๘.3  นางสาวปภารัช บุญยืน  กรรมการ 
 4.๘.4  นางสาวดวงใจ        นาชัยทอง  กรรมการ 
 4.๘.5  นางสาวจุติพร กลางกัลยา  กรรมการและเลขานุการ 
4.๙  แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
 4.๙.๑  นางสาวจินตนา      ผาบสิมมา  ประธานกรรมการ 
 4.๙.2  นางสาวกรรณิการ์    แก้วหล่อ  กรรมการ 
 4.๙.3  นางสาวนิตยา สุทธิมูล  กรรมการ 

4.9.4 นางสาวผดุงรัตน์... 



๙ 
 

 4.9.4  นางสาวผดุงรัตน์      มีสังเกตุ  กรรมการ 
 4.๙.5  นางสาวสุวลี บุญญามณี  กรรมการและเลขานุการ      
4.๑๐  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 4.๑๐.๑  นางสาวกรกนก แก้วเกิด  ประธานกรรมการ 
 4.๑๐.๒  นางสาวนิกษ์นิภา  หาญบาง  กรรมการ 
 4.๑๐.๓  นายไพรัตน ์ โททอง  กรรมการและเลขานุการ 
4.๑๑  แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
 4.11.1  นางสาวกฤตชมาพร  ถึงทะเล  ประธานกรรมการ 
4.๑๒  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
 4.๑๒.๑  นายธวัชชัย  รัฐสมุทร  ประธานกรรมการ 
 4.12.2  นางบุหงา          โสวภาค  กรรมการ 
 4.๑๒.3  นางพรจันทร ์ เทพร าพึง  กรรมการ 
 4.๑๒.4  นางนันทวัน สุทธิยานุช  กรรมการ 
 4.๑๒.5  นายวินิจ ต้ันจัด  กรรมการ 
 4.๑๒.6  นางจวงจันทร์  เลิศอรุณรัตน์  กรรมการ 
 4.12.7  นางสาวกัณจลักษณ์  ธนกุลฉลองศรี กรรมการ 
 4.12.8  นางปนัดดา อินทรศรี  กรรมการ 
 4.๑๒.9  นางสาวกาญจนภา  มานิตย์  กรรมการ 
 4.๑๒.10  นางนภาพร เหล่าพิชิต  กรรมการ 
 4.๑๒.11  นางชินินธร เกิดสันเทียะ  กรรมการ    
 4.๑๒.๑2  นางสาวธิดา       พ่อค้า  กรรมการ 
 4.๑๒.๑3  นางสุภาวดี สิงหลสาย  กรรมการ   
 4.๑๒.๑4  นางรุ่งทิพย์   จีนะกาญจน ์  กรรมการ 
 4.๑๒.๑5  นางสาวสุภาพร   สอโส   กรรมการและเลขานุการ 
 4.๑๒.๑6  นางสาววิจิตรา โทแก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.๑๒.๑7  นางสาวกันตยา   เลิศอรุณรัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้าที่   
 ๑.  ศึกษาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาศึกษา  พ.ศ. 2561 
      วางแผนการด าเนินงาน  ตามข้ันตอนการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ระดับบุคคลและระดับแผนกวิชา 
 ๒.  ศึกษา  วิเคราะห์  กรอบและเครื่องมือจากคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 ๓.  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  และสรุปผลข้อมูลของแผนกวิชา 
 ๔.  จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล  และรวบรวมข้อมูลจัดท ารายงานการประกัน  
      คุณภาพภายใน  (SAR) ประจ าปีการศึกษา  ระดับแผนกวิชา  รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
 5.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 

5) คณะกรรมการ... 



๑๐ 
 

(นายนิวัติ  ตังวัฒนา) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 

 

5.  คณะกรรมการตรวจประเมิน 
     นายนิวัติ ตังวัฒนา  ที่ปรึกษา 
 5.๑  นางสาวสายสิริ สายยศ  ประธานกรรมการ 
 5.2  นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง       กรรมการ 
 5.3  นางสาวธิรดา  ตระกูลพันธนนัท์ กรรมการ 
 5.๔  นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี  กรรมการ 
 5.๕  นางรุ่งทิวา สลากัน  กรรมการและเลขานุการ 
 5.๖  นายโกศล ธนูธรรมทัศน ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          5.๗  นางนภาพร               เหล่าพิชิต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          5.๘  นางสาวธิดา    พ่อค้า     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑.  วิเคราะห์ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 
 ๒.  ตรวจสอบการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายท้ังผู้ปกครอง  ชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
      วิทยาลัย  ในการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามประเด็นการประเมินท่ีก าหนด 
 ๓.  ตรวจสอบผลการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนให้เป็นไปตามประเด็นการประเมินท่ีก าหนด 
 ๔.  ตรวจสอบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นไปตามประเด็นการประเมิน  
                ท่ีก าหนด 
 ๕.  ตรวจสอบการบริหารจัดการในส่วนต่างๆ  ของสถานศึกษา /แผนกวิชา  ท้ังจุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา และ 
                ส่ิงท่ีต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๖.  ก าหนดแนวทางการควบคุมคุณภาพ  ตรวจสอบคุณภาพ  และประเมินคุณภาพ  การด าเนินงาน           
      ของสถานศึกษา/แผนกวิชา  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561 
              
            ขอให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ  มีความวิริยะ  อุตสาหะ  เสียสละ  เพื่อให้เกิด
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  บังเกิดผลดีแก่สถานศึกษาและทางราชการ 
 

         ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่  6  พฤศจิกายน   ๒๕๖1   เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


