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 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ให้หน่วยงาน 
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแหง จัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผน 
ทีก่ าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
2562  ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอน
และผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยพ้ืนฐาน ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ          
ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามคุณลักษณะตรงตามประเด็นการประเมินได้มีส่วนในการรับผิดชอบ โดยเน้น
หลักการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในการร่วมพัฒนาการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  
 ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนนักศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน ที่ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ข้อมูลต่างๆ ในการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ
เป็นประโยชน์กับสถานศึกษาในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 
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รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี ซึ่งมี
สาระส าคัญประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ประกอบด้วย 1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบ     
ปีการศึกษาที่จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 2) การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง     
3) การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด และ 4) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)   

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 2) แผนภูมิ
บริหารสถานศึกษา 3) ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 4) ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา    
และ 5) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  

 ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น    
การประเมิน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

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

ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ส่วนที่ 6 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา 

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส าคัญในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ผลการจัดการศกึษาบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา การจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชน 
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  -  ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 จำก www.vesar.org          
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  ประจ าปีการศึกษา 2562 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

1.1.1 ผลผลิต (Output) 
สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษา คะแนนที่ได้ 92.00  มีคุณภำพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้ 
      มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์  

คะแนนที่ได้ 90.64 
  ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้    คะแนนที่ได้  97.39 
  ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  คะแนนที่ได้  92.00 
  ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

คะแนนที่ได้  82.11 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ    คะแนนที่ได้  92.68 
 ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา   คะแนนที่ได้  88.00 
 ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  คะแนนที่ได้  92.94 
 ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ   คะแนนที่ได้  90.77 
 ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  คะแนนที่ได้  100.00 
มำตรฐำนที่ 3  กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้   คะแนนที่ได้  95.00 
 ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   

คะแนนที่ได้  100.00 
 ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

คะแนนที่ได้  80.00
  

1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
         ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ มีความรู้  

มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างานเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
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   มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
            วิทยาลยัอาชวีศึกษาสุรินทร์ มีครูที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม
สาขาวชิาที่สอน ได้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและน ามาใชใ้นการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยครูได้จัดท าสื่อ นวัตกรรม มีแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน  มีการจัดท าวจิัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู ้และครูได้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวชิาชีพ 
เพ่ือน ามาบริหารจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษาได้สนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ต
ความเรว็สูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรยีน มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคณุภำพ ยอดเยี่ยม 
   มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
            วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้ท าความร่วมมือกับบุคลากร 
ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

1.1.3 ผลสะท้อน (Impact) 
     1. องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพ 
ของการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  
     2. ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนให้มีสมรรถนะสู่การเป็น
ผู้ประกอบการได้ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดและแข่งขันโครงการ “อาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ” 
(RRR AWARD) ระดับชาติ ภายใต้โครงการอบรมเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี 2562 ทีมธุรกิจหอมนัวร์ กระฉีกปลาแผ่น เสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านผลประกอบการดีเด่น 

   3. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และบริษัท เอสโซ่ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ - 
เอสโซ่ ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ปวช.) ชื่อผลงานการพัฒนาสีน้ าชนิดก้อนจากสี
ธรรมชาติ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (ปวช.) ผลงานการพัฒนาทาร์ตเค้กจากแป้งข้าวเม่าเสริม
จมูกข้าวกล้อง 5 ชนิด  
    4. กระทรวงวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้เรียน (นายโยธิน บุญยงค์)  
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
    5. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ผู้เรียน (นายโยธิน บุญยงค์) ผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี 
    6. กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้เรียน (นายโยธิน  บุญยงค์) 
ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
      7. คุรุสภา ได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”(นางรุ่งทิวา  สลากัน) ในฐานะ
เป็นผู้ปฏิบัติงานตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่เป็นประจักษ์ชัด 
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         8. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  “ครูดีศรี
อาชีวะ” สาขาวิชาการตลาด (นางรุ่งทิวา  สลากัน) และสาขาวิชาการจัดการส านักงาน  
(นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธ ารงเกียรต์) 
            9. ส านักงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา กรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา  
ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาชาวกัมพูชา ศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาการโรงแรมและการบริการ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 
ปัจจุบัน 

10. Thai  Nguyen College Economics and Finance  ประเทศเวียดนาม  
ให้การยอมรับสถานศึกษา โดยความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนครูและผู้เรียน 

11. Chongqing Technology and Business Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ให้การยอมรับสถานศึกษา โดยความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในต่างประเทศระยะเวลา 3 
เดือน เป็นจ านวน 4  รุ่น ภายใต้ OVEC Oversea Training Coordination Office (CQTBI)     

      12. Korea International Cooperation Agency KOICA Office  ให้การยอมรับ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี สนับสนุนด้านครูอาสาสมัคร
เกาหลี อย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 –ปัจจุบัน   

        13. ส านักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติฮ่ันปั้น (Hanban) 
กระทรวงศึกษาธิการจีน  ให้การยอมรับสถานศึกษา โดยความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีน อย่างต่อเนื่อง 

       14. โรงเรียนสอนภาษาเอเชีย ให้การยอมรับสถานศึกษา โดยความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง 

      15. โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน ให้การยอมรับสถานศึกษา โดยความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง 

     16. สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรภาคะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ และสถานศึกษาอ่ืนๆในสังกัด
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การยอมรับสถานศึกษาและได้ใช้โปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารสถานศึกษา I-Teacher  ในการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

    17. สถาบันคุรุพัฒนา  รับรองหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นหน่วยพัฒนาครู
อาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 - 2563 จ านวน 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร “การ
จัดการเรียนรู้ บูรณาการสะเต็มศึกษา การปลูกฝังแนวคิดในการออกแบบนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ส าหรับ
ครูผู้สอนวิชาชีพ” 2) หลักสูตร “การสร้างชุดการสอนโดยเน้นกระบวนการวัฎจักรการเรียนรู้แบบ 
4MAT เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูผู้สอนวิชาทฤษฎี” และ 3) หลักสูตร 
“การประยุกต์ใช้โค้ช 3Es ในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักรการ
เรียนรู้ 5 ขั้น ส าหรับครูผู้สอนอาชีวศึกษา  

https://www.youtube.com/watch?v=Z5S-DqaQvV4
https://www.youtube.com/watch?v=Z5S-DqaQvV4


๔ 
 

   18. เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร  สถานประกอบการ ชุมชนใน
จังหวัดสุรินทร์  ในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงานราชการจัดขึ้น  โดยได้รับมอบหมาย
จากจังหวัดสุรินทร์ให้สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายต้อนรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตกแต่งสถานที่ให้
งดงามเหมาะสมส าหรับแขกผู้มีเกียรติระดับสูงที่มาเยือนจังหวัดสุรินทร์ อาทิการจัดเตรียม 
พระกระยาหารถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  
มหาวัชรราชธิดา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ที่เสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสุรินทร์ และคณะผู้ติดตามเสด็จฯ ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และสมพระเกียรติ เป็นต้น  

     19. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ในการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

     20. โรงพยาบาลสุรินทร์ หนังสือขอบคุณผู้บริจาคกู้ภัย COVID - 19 (บริจาคFace 
Shield และหน้ากากอนามัย) 

    21. สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ 
หนังสือขอบคุณผู้บริจาคโลหิต และเงินสบทบทุน 

   22. ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หนังสือขอบคุณการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกนัและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  

  23. ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ หนังสือขอบคุณการอ านวยความ
สะดวกในการจัดงานประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรีและธรรมศึกษาชั้นตรีใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

24. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หนังสือขอบคุณในการจัดงานต้อนรับและเลี้ยง 
อาหารช้าง ประจ าปี 2562 

25. เป็นแหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงานด้านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ให้กับ 
สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

26. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับชาติ งานส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าดอกไม้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

27. Intercultural Programs Thailand มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย  
–นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นักเรียน AFS จากประเทศเบลเยี่ยม เฟลนเดอร์ ตั้งแต่เข้าศึกษา
ในสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 –ปัจจุบัน 
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1.2 จุดเด่น 
      จากผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่ามีผลการด าเนินการ 

ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นจุดเด่น มีระดับคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
                1.2.1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
         1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
สุรินทร์ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะอาชีพสอดคล้อง 
กับเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ 

     3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ  
จากการส่งเสริม สนับสนุนของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และจากกิจกรรมการเรียน 
การสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และวิชาโครงการ  

      1.2.2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  

ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีครูผู้สอน ที่มีวุฒิ 
ทางการศึกษาและประสบการณ์ตรงตามสาขาท่ีจัดการเรียนการสอน และมีการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ มีกระบวนการในการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ และครูผู้สอนได้มีการจัดท าวิจัย และน าผลจากการวิจัยมาแก้ไขเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างมีคุณภาพ 

      1.2.3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

และมีนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     2. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน  

และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพและได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาตนเองและมีผลงานจากการพัฒนาตนเองเป็นที่ยอมรับ 
                     3. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบ I-Teacher ระบบบริหารงาน
บุคลากร iPersonnel@iTeacher และ cake.srvc.ac.th ในการบริหารข้อมูลที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

1.2.4  ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
                         1. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
                        2.สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับภาคีเครือข่าย 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีการเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาน
ประกอบการ องค์การ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ร่วมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
     3. สถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา โดยใช้กระบวนการ 
มีส่วนร่วมของผู้เรียน 
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1.2.5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
                         สถานศึกษามีการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทั้งอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการเพียงพอเหมาะสม 
 

1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
จากผลการด าเนินการตามประเด็นการประเมิน พบว่า มีจุดที่ควรพัฒนาเพ่ือให้ผล 

การด าเนินการไปสู่ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” ได้แก่ประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
     1.3.1 สถานศึกษาควรมีนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ครูตระหนัก 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ หรือปรับปรุงรายวิชา เพื่อให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน และเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 ซึ่งมทีักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น  
และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างสม่ าเสมอ  

1.3.2 สถานศึกษาควรส่งเสริมใหแ้ผนกวิชาด าเนินการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพัฒนาผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 

     1.3.3 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนพัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น 

1.3.4 สถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
และงานวิจัย ให้มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคมต่อไป 
 

1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
เพ่ือให้การด าเนินการของสถานศึกษาไปสู่ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” มีข้อเสนอแนะ 

เพ่ือการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
1.4.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน และท าให้จ านวน 

ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน สถานศึกษาควรจัดท ากิจกรรม/โครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
นอกจากนั้นควรเพิ่มมาตรการระบบดูแลผู้เรียนเพิ่มมากข้ึน มีการติดตามการมาเรียน การเข้าชั้นเรียน
ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน อีกท้ังสร้างเครือข่าย
ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อช่วยกันก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดทั้งมีการส่งเสริมให้การช่วยเหลือผู้เรียน
ด้านต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิม เช่น การให้ค าปรึกษา การสอนซ่อมเสริม และการให้ทุนการศึกษา อาทิ 

1. โครงการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพครทูี่ปรึกษา  
3. โครงการจดัท าฐานข้อมูลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

     1.4.2 การเพ่ิมจ านวนผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ให้มปีระสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยจัดท าโครงการ อาทิ 

   1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ  
2. โครงการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เพ่ือเข้าร่วมประกวดระดับ 

สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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  3. โครงการพัฒนาครู บุคลากร ในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  4. โครงการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม 
            1.4.3 การเพ่ิมทักษะผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยการจัดท า
โครงการ เช่น 
  1. โครงการค่ายทักษะอาชีพสู่สากล 
  2. โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

1.4.4 เพ่ิมการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ให้เพียงพอกับสาขาวิชาต่าง ๆ 
โดยจัดท าโครงการ เช่น โครงการระดมทรัพยากรโดยความร่วมมือจากสถานประกอบการต่าง ๆ 

1.4.5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น 
            1. โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล 4.0 
  2. โครงการจัดท าห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชา 

1.4.6 การพัฒนาศักยภาพในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สถานศึกษาควรเพ่ิมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้ครอบคลุมพ้ืนที่การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 

2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ด าเนินการจัดการศึกษาในระบบปกติ และการจัดการอาชีวศึกษา 

ระบบทวิภาคี ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1. ด้านความรู้ ความสามารถของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  ผู้เรียนมีความรู้  
ความสามารถ มีสมรรถนะอาชีพตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรแต่ละระดับ และสาขาวิชา 
สาขางาน สามารถบริการวิชาการ วิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ 
 2. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละ 
เพ่ือส่วนรวม มีความเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย  
ผลการประเมินจากสถานประกอบการที่รับผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ(ฝึกงาน) มีความ 
พึงพอใจต่อผู้เรียน 

3. สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ  
เป็นที่ยอมรับจากผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ องค์กร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ต่างๆ  

4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้   
และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
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3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้ด าเนินการจัดการศึกษาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยในปีการศึกษา 2562 ได้มีผลการ
ด าเนินงานที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด คือการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ตอบสนองยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความ 
สามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้มีแนวทางการด าเนินงานส่งเสริม
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 
 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการ 

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา  
       1.1.1 จัดท าแบบส ารวจ ส่งให้สถานประกอบการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ เพื่อส ารวจ
ความพร้อม ความต้องการรับนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี และนักเรียนนักศึกษาภาคปกติ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
       1.1.2 รวบรวมรายชื่อและจ านวนจัดเตรียมผู้เรียนเพื่อฝึกอาชีพ 

1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.2.1  สถานศึกษาประสานรายละเอียดด้วยการส่งแบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงให้กับ 

สถานประกอบการศึกษารายละเอียด  
       1.2.2 ปรับปรุงข้อความได้ตามความต้องการของสถานประกอบการ และสถานศึกษา
เรียบร้อยแล้ว นัดวันท าบันทึกข้อตกลง ตามสถานที่ที่สถานประกอบการสะดวก 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นวำงแผนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
          2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ มี 3 แบบ ดังนี้ 
       2.1.1 แบบที่ 1 สถานประกอบการเชิญครูทุกแผนกวิชาไปศึกษาดูงานสถานประกอบการ
และเขียนแผนร่วมกัน 
       2.1.2 แบบที่ 2 สถานศึกษาขอศึกษาดูงานและประชุมร่วมกับสถานประกอบการ 
เพ่ือจัดท าแผนการเรียน และแผนการฝึกร่วมกัน 
       2.1.3 แบบที่ 3 สถานประกอบการส่งข้อมูลบริษัทมาให้สถานศึกษา เพ่ือศึกษาลักษณะงาน 
ลักษณะอาชีพที่มีในสถานประกอบการ และเขียนแผนการฝึก 
          2.2  ประชาสัมพันธ์แนะแนวผู้เรียน 
        สถานศึกษาจัดท าโครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และจัดท า
โครงการวิชาชีพของผู้เรียนทวิภาค ีเพ่ือท ากิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ และบริการวิชาการวิชาชีพเชิงรุก 
ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสได้รับทราบข้อมูล ท าให้มปีริมาณผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
 
 



๙ 
 

ขั้นที่ 3 ขั้นจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
          3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน    
       3.1.1 สถานศึกษาจัดท าโครงการสถานประกอบการพบผู้เรียน โดยสถานประกอบการ
ร่วมกิจกรรมให้ความรู้และแนะแนวทางการด าเนินกิจการ/ข้อมูลของสถานประกอบการ พร้อมคัดเลือก
ผู้เรียน โดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  
       3.1.2 สถานประกอบการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ร่างสัญญาฝึกอาชีพร่วมกับ
สถานศึกษา และนัดท าสัญญาการฝึกอาชีพ 
          3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
       3.2.1 สถานประกอบการนัดผู้เรียนท าสัญญาการฝึกอาชีพ โดยการท าสัญญา จ านวน 2 ชุด  
       3.2.2 สถานศึกษาเชิญสถานประกอบการมาร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศผู้เรียน  
และประชุมผู้ปกครอง ก่อนออกฝึกอาชีพ และสถานประกอบการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
       ๓.๒.๓ สถานประกอบการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
ทุกครั้ง  
          3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
       3.3.1 แบบที่ 1 สถานประกอบการเชิญครูทุกแผนกวิชาไปศึกษาดูงานสถานประกอบการ
และเขียนแผนร่วมกัน 
       3.3.2 แบบที่ 2 สถานศึกษาขอศึกษาดูงาน ประชุมร่วมกับสถานประกอบการ 
เพ่ือจัดท าแผนการเรียนรู้ และแผนการฝึกอาชีพร่วมกัน 
       3.3.3 แบบที่ 3 สถานประกอบการส่งข้อมูลบริษัทมาให้สถานศึกษา เพ่ือศึกษาลักษณะงาน 
ลักษณะอาชีพที่มีในสถานประกอบการ และเขียนแผนการฝึกอาชีพ 
          3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
       3.4.1 สถานศึกษาจัดท าโครงการส่งตัวผู้เรียนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
       3.4.2 สถานศึกษาจัดท าก าหนดการจัดการนิเทศร่วมกับสถานประกอบการ  
โดยการนิเทศท่ีก าหนดจะมี 2 รูปแบบ คือ แบบออนไลน์ และแบบครูเดินทางไปนิเทศ  
   - การนิเทศแบบออนไลน์ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด าเนินการจัดตั้ง      
กลุ่ม Line แต่ละสถานประกอบการ เพ่ือสะดวกในการติดตามงาน และมีกลุ่ม Facebook :            
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ใช้เป็นช่องทางในการประสานงาน และแจ้ง
ก าหนดการต่างๆ 
   - ผู้เรียนทุกคนต้องบันทึกการปฏิบัติงานลงในคู่มือการฝึกอาชีพ ให้ครูฝึกใน
สถานประกอบการผู้ลงนาม 
 
 



๑๐ 
 

ขั้นที่ 4 ขั้นติดตำม ตรวจสอบคุณภำพในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
          4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
       4.1.1 สถานศึกษาจัดท าก าหนดการจัดการนิเทศร่วมกับสถานประกอบการ  
โดยการนิเทศท่ีก าหนดจะมี 2 รูปแบบ คือ แบบออนไลน์ และแบบครูเดินทางไปนิเทศที่สถาน
ประกอบการ 
   - การนิเทศแบบออนไลน์ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะด าเนินการจัดตั้ง       
กลุ่ม Line แต่ละสถานประกอบการ เพ่ือสะดวกในการติดตามงาน และมีกลุ่ม Facebook :            
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  ใช้เป็นช่องทางในการประสานงานและแจ้ง
ก าหนดการต่างๆ  
   - ผู้เรียนทุกคนจะต้องบันทึกการปฏิบัติงานลงในคู่มือการฝึกอาชีพ ให้ครูฝึก
ในสถานประกอบการเป็นผู้ลงนาม 
          4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ    
                4.2.1 การวัดผลและประเมินผล สถานประกอบการ และสถานศึกษา 70:30 
                4.2.2 ครูผู้สอน ครูนิเทศ ครูฝึกในสถานประกอบการเป็นผู้ประเมิน 
 
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรำยงำนผลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
          5.1 การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
       - ผู้เรียนมีหนังสือรับรองประสบการณ์วิชาชีพ ท าให้มีตลาดแรงงานรองรับ 
       - ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ โดยมีความยินดีในการรับผู้เรียนที่ส าเร็จ
การศึกษา ซ่ึงมีทักษะความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ มีฝีมือ ทักษะชีวิต ทักษะประสบการณ์
จากสถานประกอบการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       - ได้รับความพึงพอใจจากสถานประกอบการในการปฏิบัติงานระดับมากข้ึนไป 
          5.2 การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
       - ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่เข้าสู่ตลาดแรงงานสถานประกอบการเดิม หรือสาขา
ในต าแหน่งที่สูงขึ้น  
       - ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาอีกส่วนหนึ่งเลือกศึกษาต่อ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรนิทร์ และสถานบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
          5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
   ปีกำรศึกษำ 2561 

1. สรุปรายงานผลโครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (สถานประกอบการพบ 
นักเรียนนักศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา) 

2. สรุปรายงานผลโครงการขยายและยกระดับความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคีสร้างและพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสถานประกอบการ 

3. สรุปรายงานผลโครงการส่งตัวนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  
(ฝึกงาน) ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ 



๑๑ 
 

4. สรุปรายงานผลโครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  
(ฝึกงาน) ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ 
 

ปีกำรศึกษำ 2562   
1. สรุปรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา เพ่ือยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 
2. สรุปรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 
3. สรุปรายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษา  

เพ่ือยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่มาตรฐานสากล  
4. สรุปรายงานผลโครงฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (สถานประกอบการพบนักเรียน 

นักศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา) 
5. สรุปรายงานผลโครงการส่งตัวนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  

(ฝึกงาน) ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ 
6. สรุปรายงานผลโครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  

(ฝึกงาน) ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ 
 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรขยำยและยกระดับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี วิทยำลัยอำชีวศึกษำ
สุรินทร์ มีดังนี้คือ 
 ด้ำนสถำนศึกษำ 

1. มีผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ิมมากขึ้นเป็นไปตามนโยบายของ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       2. ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ ท าให้มีสถานประกอบการ องค์การ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดท าความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นทุกปี 
      3. ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จัดท าห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ์ 
วัสดุ อุปการเรียน จากสถานประกอบการ องค์การ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 
ปีกำรศึกษำ 2561  

ที ่ ทุนที่ได้รับ จ ำนวนเงิน (บำท) 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)   
- มอบทุนการศึกษา นักเรียนโครงการทวิภาคี 
บริษัท สยำมนิสสันสุรินทร์ จ ำกัด   
- มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา จ านวน 10 ทุน 
บริษัท ซีพีออลล์ จ ำกัด (มหำชน)  
- มอบทุนการศึกษา 
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จ ำกัด   
- มอบทุนการศึกษา 

 
165,000 

 
30,000   

 
30,000   

 
15,000 



๑๒ 
 

ที ่ ทุนที่ได้รับ จ ำนวนเงิน (บำท) 
5. 
 

6. 
 

7. 

โรงเรียนสอนภำษำญี่ปุ่นเซน อุดรธำนี  
- มอบห้องเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 จ านวน 1 ห้อง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
- จัดสรรงบประมาณจัดท าห้องเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน 
องค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของเกำหลี (KOICA)  
- มอบงบประมาณจัดท าห้องเรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี จ านวน 1 ห้อง 

 
300,000 

 
200,000 

 
300,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,040,000 
 
ปีกำรศึกษำ 2562  

ที ่ ทุนที่ได้รับ จ ำนวนเงิน (บำท) 
1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)   
- มอบทุนการศึกษา นักเรียนโครงการทวิภาคี  
- มอบงบสนับสนุนการจัดท าห้องเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาชีพ Thailand 4.0 
- บริจาคชุดโต๊ะ จ านวน 4 ตัว 
- บริจาคเก้าอ้ี   จ านวน 40 ตัว 
- อุปกรณ์การบริการ  1 ชุด 
- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน  EMINENT จ านวน 3 เครือ่ง 
บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จ ำกัด (มหำชน)  
- มอบครุภัณฑ์แก่แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
บริษัท สยำมนิสสันสุรินทร์ จ ำกัด 
- มอบงบสนับสนุนการจัดท าห้องเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาการจัดการส านักงาน  
- มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา จ านวน 10 ทุน 
บริษัท ซีพีออลล์ จ ำกัด (มหำชน) 
- มอบทุนการศึกษา 
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จ ำกัด   
- มอบทุนการศึกษา 
บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
- มอบทุนการศึกษา  
โรงเรียนสอนภำษำญี่ปุ่นเอเซีย (ATP)  
- มอบห้องเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 จ านวน 1 ห้อง 

 
102,000 
400,000 

 
 
 

82,000 
 

50,000 
 

100,000 
30,000 

 
30,000 

 
15,000 

 
15,000 

 
380,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,204,000 
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ด้ำนผู้เรียน 
1. ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีหนังสือรับรองประสบการณ์ มีตลาดแรงงานรองรับ 
2. ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีทักษะองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ความสามารถ  

ทักษะฝีมือ และประสบการณ์ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
3. ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และได้รับทุนการศึกษา  
 

 ด้ำนครูผู้สอน 
      1. ได้พัฒนาทักษะความรู้ รูปแบบการจัดการที่ทันสมัย 
      2. ได้เข้าศึกษาความรู้ทักษะ ระบบการจัดการในสถานประกอบการ สามารถน าความรู้มา
ใช้ในการเรียนการสอน 
      3. ได้เรียนรู้ระบบการนิเทศแบบออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
      4. ได้รับเกียรติบัตรครูนิเทศดีเด่นจากสถานประกอบการ 
  

4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) 
    ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ตามแนวทางวงจร
คุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle : PDCA ได้แก่  
การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ  
ระบบ I-Teacher เพ่ือการบริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
 
   4.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
          ปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศกลายเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานทางการศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ ในการมีบทบาทและ
ความส าคัญต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิธีการท างาน
ที่ทันสมัย มีความถูกต้อง แม่นย าในการน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานของสถานศึกษา สถานศึกษา
จึงได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ การให้บริการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการก าหนดนโยบายของแผนพัฒนาการศึกษา การบริหารการศึกษา
และการจัดการศึกษาให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน  
 กระทรวงศึกษาธิการเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ือให้การด าเนินการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีระบบ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้วางนโยบายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน ตลอดจนสถานศึกษาทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเร่งรัดด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
การบริการ การติดตามแผนงาน/โครงการ งบประมาณต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรในทุกรูปแบบ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทักษะและประสิทธิภาพให้ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 



๑๔ 
 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  ได้ก าหนดพันธกิจในด้านการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการศึกษาและได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารข้อมูลในสถานศึกษา และได้มี
การพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา ได้แก่ ระบบ I-Teacher เพ่ือน ามาใช้ใน
การบริหารข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ใน 10 หัวข้อ ดังนี้คือ 1) ผู้สอน 2) ผู้บริหาร 
3) ผู้เรียน 4) ผู้ปกครอง 5) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  6) งานทะเบียน 7) งานวัดผลและ
ประเมินผล 8) งานครูที่ปรึกษา 9) งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และ10) งานการเงิน ซึ่งการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ I-Teacher สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านเครือข่าย และมีสารสนเทศช่วยในการ
ด าเนินงานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ การสืบค้นข้อมูลท าได้
สะดวกและจัดท าข้อมูลเป็นสารสนเทศ รายงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุรินทร์ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานต่อไป 
      4.2 วัตถุประสงค์ 
  4.2.1 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ I-Teacher ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
  4.2.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 

 4.2.3 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเอาไว้เป็นหมวดหมู่ในฐานข้อมูลของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุรินทร์ สามารถน าข้อมูลต่างๆ มาใช้ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน 
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      4.3 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      4.4 วิธีด ำเนินกำร 
   การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ I–Teacher ครั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้ 
 
 
 ด าเนินการตามแนวทางวงจรคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle : PDCA) ดังนี้ 
 ด้ำนกำรวำงแผน (P) 

1. ศึกษาความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศของงานภายในสถานศึกษา 
2. วิเคราะห์งานตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจ และความสอดคล้องที่เก่ียวข้อง  

P 

D 

 C 

 A 

ศึกษาความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ของงานภายในสถานศึกษา 

วิเคราะห์งานตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจ 
และความสอดคล้องที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหาร 

งานกิจกรรมฯ 

คร ู

ผู้ปกครอง 

ผู้เรียน 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

งานทะเบียน 

งานวัดผลฯ 

งานครูที่ปรึกษา 

งานการเงิน 

 

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานข้อมูลสารสนเทศ I-Teacher 

น าข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานข้อมูลสารสนเทศ I-Teacher 
มาพัฒนาระบบ และเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

อ่ืนต่อไป 
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 ด้ำนกำรด ำเนินงำน (D) 
ด าเนินการพัฒนาระบบ และอบรมการใช้งานให้ครูและผู้เกี่ยวข้องในการใช้ระบบข้อมูล 

สารสนเทศ I-Teacher รายละเอียดดังนี้ 
2.1 ครูผู้สอน 
  2.1.1 บันทึกเวลาเรียน/ผลการเรียน 
  2.1.2 บันทึกผลการเรียนไม่สมบูรณ์ 
  2.1.3 รายชื่อนักเรียนนักศึกษา 
  2.1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการสอน 
  2.1.5 เอกสารการสอน (วผ.1,2) 
2.2 ครูที่ปรึกษา 
  2.2.1 เช็คชื่อโฮมรูม 
  2.2.2 บันทึกให้ค าแนะน า 
  2.2.3 บันทึกการก ากับดูแล 
  2.2.4  ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 
  2.2.5 แบบประเมินความคิดเห็นทางสังคม 
  2.2.6 แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงส าหรับวัยรุ่น 
  2.2.7 แบบประเมินพฤติกรรมรุนแรงส าหรับวัยรุ่น 
  2.2.8 รายงานการประเมินพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา 
2.3 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
  2.3.1 บันทึกกิจกรรมหน้าเสาธง 
  2.3.2 บันทึกกิจกรรมกลาง 
  2.3.3 บันทึกกิจกรรมชมรม 
  2.3.4 บันทึก/แก้ไขสมาขิกชมรม 
  2.3.5 สถานการณ์เข้าชมรม 
  2.3.6 สรุปสถานการณ์เข้าชมรม 
2.4 งานวัดผลและประเมินผล 
  2.4.1 แจ้งสอบปลายภาคเรียน 
  2.4.2 ตารางคุมสอบ พิมพ์เอกสารจัดสอบ 
  2.4.3 ผลการเรียนเฉลี่ย ผลการเรียนระหว่างภาค เวลาเรียนระหว่างภาค และบันทึก 

มาตรฐานหลักสูตร 
2.5 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
  2.5.1 ตารางสอน 
  2.5.2 ตารางเรียน ตารางห้อง 
  2.5.3 บันทึกโครงการสอน 
  2.5.4 บันทึกหลังการสอน 
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 ด้ำนกำรตรวจสอบและปะเมินผล (C) 
           ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ I-Teacher ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุรินทร์ 
          ด้ำนกำรปรับปรุงและพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน (A) 
            น าข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานข้อมูลสารสนเทศ I-Teacher มาพัฒนาระบบ และเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศอ่ืนต่อไป 
   4.5 ผลกำรด ำเนินงำน 
           4.5.1 เชิงปริมำณ   
          1. ระบบข้อมูลสารสนเทศ I-Teacher สามารถน ามาใช้ในการบริหารงานใน
สถานศึกษา จ านวน 8 งาน 
                   2. ผู้บริหารใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ I-Teacher จ านวน 5 คน 
                   3. ครูผู้สอนใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ I-Teacher จ านวน 70 คน 
                   4. บุคลากรทางการศึกษา ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ I-Teacher  
จ านวน 49 คน 
                   5. นักเรียนนักศึกษาใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ I-Teacher จ านวน 2,825 คน 
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           4.5.2 เชิงคุณภำพ 
                     การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานข้อมูลสารสนเทศ I-Teacher ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุรินทร์ พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากสามารถปฏิบัติงาน 
ได้สะดวก รวดเร็ว และข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย า 
          4.5.3 ผลสะท้อน 
                   สถานศึกษาอ่ืน ๆ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้การยอมรับ 
ในระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ I-Teacher โดยได้น าระบบไปใช้ในสถานศึกษา อาทิ 
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น 
4.6. ประโยชน์ที่ได้รับ 
  4.6.1 สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ  
  4.6.2 ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว  
และทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บและบริหารอย่างเป็นระบบ ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูล 
ได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบที่เหมาะสม และสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ทันต่อความต้องการ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา                                                                                                         
      2.1.1 ที่ตั้ง  
              วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ต้ังอยู่เลขที่  426  ถนนเทศบาล 1  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง
สุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  
         หมายเลขโทรศัพท์ 044-511191   
         หมายเลขโทรสาร 044-512697  
         E-mail Address : surinvc_32000@hotmail.com 
         Website : http://www.srvc.ac.th 
 2.1.2 ประวัติของสถานศึกษาโดยสังเขป 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  เป็นสถานศึกษาท่ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขท่ี 426 ถนนเทศบาล 1 ต าบลในเมือง   
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 
      2.1.3 การจัดการศึกษา 
  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2483 เปิดสอนที่วัดจุมพลสุธาวาส ชื่อว่า “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้า
จังหวัดสุรินทร์” จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาตอนต้น หลักสูตรช่างเย็บเสื้อผ้า 
  พ.ศ. 2483 ย้ายไปท าการสอนที่สโมสรลูกเสือของโรงเรียนประจ าจังหวัด 
หลังศาลากลางจังหวัด 
  พ.ศ. 2490 โรงเรียนได้เปลีย่นหลักสูตรจากช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นสอนวิชาช่างสตรี ขยาย
การศึกษาจากระดับอาชีวศึกษาตอนต้นเป็นอาชีวศึกษาตอนปลายและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียน 
การช่างสตรีสุรินทร์” 
  พ.ศ. 2497 โรงเรียนได้ย้ายจากสโมสรลูกเสือมาสร้างใหม่ในพ้ืนที่ปัจจุบัน ซึ่งเดิมเป็น  
“โรงเรียนกสิกรรม” มีเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 
  พ.ศ. 2503 เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ม.ศ.3 เข้า
เรียนเข้าศึกษาต่อ 
  พ.ศ. 2508 โรงเรียนได้เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการปรับปรุงขององค์การยูนิเซฟ   
เปิดสอน 4 แผนกวิชา 
  1) แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
  2) แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
  3) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
  4) แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม 

mailto:surinvc_32000@hotmail.com
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  พ.ศ. 2516 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนการช่างสตรีสุรินทร์” เป็นโรงเรียน  
“อาชีวศึกษาสุรินทร์” 
 พ.ศ. 2519 เปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการ และโรงเรียนได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัย”  
โดยรวมกับโรงเรียนการช่างสุรินทร์เป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์” โดยแยกออกเป็น 2 วิทยาเขต คือ 
  1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาเขต 1 (โรงเรียนการช่างสุรินทร์) 
  2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาเขต 2 (โรงเรียนอาชีวศึกษาสุรินทร์) 
 พ.ศ. 2520 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาเขต 2 ได้เปิดสอนระดับการศึกษาประโยค
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวชิาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
 พ.ศ. 2523 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาเขต 2 ได้แยกออกมาเป็น  “วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุรินทร์” จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระบบปกติ 2  ระดับ
การศึกษา 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 ได้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524 ในระดับปวช. 
ชั้นปีที่ 1 และเปลี่ยนระบบการเรียนเป็นการลงทะเบียนรายวิชา 
 พ.ศ. 2525 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
 พ.ศ. 2526 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนก
วิชาการบัญชี 
 พ.ศ. 2527 วิทยาลัยได้เปิดสอนระดับ ปวส. เพ่ิมขึ้นดังนี้ 
  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 
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ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (ต่ ากว่าปริญญาตรี) ประจ าปีการศึกษา  
2544 
 พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ค้าปลีก สาขางานธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
 พ.ศ. 2550 แยกสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมจากประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เป็นประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 พ.ศ. 2553 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 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
เครื่องดื่ม หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) 
 พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
   - สาขางานการเลขานุการ (ทวิภาคี) 
   - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี) 
   - สาขางานการท่องเที่ยว 
 พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   - สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี) 
   - สาขางานการจัดการส านักงาน (ทวิภาคี) 
   - สาขางานธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
   - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์ (ทวิภาคี) 
   - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  สาขางานมัคคุเทศก์ทั่วไป 
 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) 
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   - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Mini English  Program (MEP) 
 ปัจจุบันวิทยาลัยอาชวีศึกษาสุรนิทร์ เปิดท าการสอน 2 ระดับ คือ ระดับปวช. และระดับปวส.   
มีประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้ 
 

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  1.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
   1.1.1 ปวช. ปีที่ 1 มี 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน 
     1) สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 
     2) สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด 
     3) สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด (ทวิภาคี) 
     4) สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานการเลขานุการ 
     5) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   1.1.2 ปวช. ปีที่ 2 มี 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน 
     1) สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 
     2) สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด 
     3) สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด (ทวิภาคี) 
     4) สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานการเลขานุการ 
     5) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     1.1.3 ปวช. ปีที่ 3 มี 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน 
     1) สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 
     2) สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ทวิศึกษา) 
     3) สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด 
     4) สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด (ทวิภาคี) 
     5) สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานการเลขานุการ 
     6) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     7) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)  
  1.2 ประเภทวิชาคหกรรม 
    1.2.1 ปวช. ปีที่ 1 มี 2 สาขาวิชา 2 สาขางาน 
     1) สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานแฟชั่นดีไซน์ 
     2) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ 
     3) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  
    1.2.2 ปวช. ปีที่ 2 และปีท่ี 3 มี 3 สาขาวิชา 3 สาขางาน 
     1) สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานแฟชั่นดีไซน์ 
     2) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ 
     3) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  
     4) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
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  1.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
    1.3.1 ปวช. ปีที่ 1 และปีท่ี 2 มี 1 สาขาวิชา 1 สาขางาน 
     1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 
    1.3.2 ปวช. ปีที่ 3 มี 2 สาขาวิชา 2 สาขางาน 
     1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 
     2) สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม 
  1.4 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
    1.4.1 ปวช. ปีที่ 1 และปีท่ี 2 มี 2 สาขาวิชา  2 สาขางาน 
     1) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม 
     2) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม   
         หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  Mini  English  Program (MEP) 
     3) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 
     4) สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว 
   1.4.2 ปวช. ปีที่ 3 มี 2 สาขาวิชา 2 สาขางาน   
     1) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม 
     2) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม (ทวิศึกษา) 
     3) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม 
           หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) 
     4) สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว 
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
  2.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
   2.1.1 สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 
       1) สาขางานการบัญชี 
     2) สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี) 
     3) สาขางานการบัญชี หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  Mini  English  Program (MEP) 
   2.1.2 สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 
     1) สาขางานการตลาด 
     2) สาขางานการตลาด (ทวิภาคี) 
   2.1.3 สาขาวิชาการจัดการส านักงาน ชั้นปีที่ 1 
     1) สาขางานการจัดการส านักงาน 
     2) สาขางานการจัดการส านักงาน (ทวิภาคี) 
   2.1.4 สาขาวิชาการจัดการส านักงาน ชั้นปีที่ 2 
     1) สาขางานการจัดการส านักงาน 
     2) สาขางานการจัดการส านักงาน (ทวิภาคี) 
     3) สาขางานการจัดการส านักงาน หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Mini  
         English  Program (MEP) 
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    2.1.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 
         1) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  2.2 ประเภทวิชาคหกรรม 
   2.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 1  
       สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ (ทวิภาคี) 
   2.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 2 
       สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ  
   2.2.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 
    1) สาขางานอาหารและโภชนาการ 
    2) สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 
   2.2.4 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 
       สาขางานการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม (ทวิภาคี) 
  2.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
    2.3.1 สาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 1 
    1) สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี) 
    2) สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตรภาคภาษาจีน  
        Mini  Chiness Program (MCP)  
   2.3.2 สาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 
    1) สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี) 
    2) สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
        Mini  English Program (MEP)  
    2.3.3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 
         1) สาขางานการท่องเที่ยว (ทวิภาคี) 
     2.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม  
        2.4.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  ชั้นปีที่ 1 
            1) สาขางานมัลติมีเดีย 
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         2.1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีสภาพชุมชน โดยสังเขปดังนี้ 
  จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ระหว่างเขตเส้นรุ้งที่ 15 – 16 องศาเหนือ และระหว่างเส้นแวง     
ที ่103 – 105 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 
5,077,535  ไร่) พ้ืนที่ส่วนใหญ่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ย 200 เมตร ระยะทางห่างจาก
กรงุเทพมหานคร  โดยทางรถยนต์ประมาณ 450 กิโลเมตร และทางรถไฟประมาณ 420 กิโลเมตร 
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ และประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอปทุมรัตน์ อ าเภอสุวรรณภูมิ และอ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ดและอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอพุทไธสง อ าเภอสตึก อ าเภอกระสัง อ าเภอประโคนชัย 
และอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ทิศใต ้ติดต่อกับพรมแดนด้านทิศเหนือของราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวเทือกเขา 
พนมดงรัก ในเขตท้องที่อ าเภอศรีโสภณ อ าเภอหมอพอก อ าเถออ าปึล อ าเภออังโกร์จุม จังหวัดเสียมราฐ และ
จังหวัดพระวิหาร 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 
  โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้าน
เกษตรกรรม มีการท านาข้าว ท าสวน และยางพารา อาชีพส าคัญรองลงมา คือ การเลี้ยงไหม   
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 อ าเภอ 158 ต าบล 2,019 หมู่บ้าน 
  จังหวัดสุรินทร์ มีประชากรร้อยละ 93 อาศัยอยู่ในเขตชนบท มีภาษาพูดพ้ืนเมือง 
ที่แตกต่างกันเป็น 3 กลุ่ม คือ 
  กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่พูดภาษาเขมร ส่วนใหญ่อาศัยอยู่แถบอ าเภอเมืองสุรินทร์   
อ าเภอปราสาท อ าเภอกาบเชิง อ าเภอสังขะ อ าเภอบัวเชด อ าเภอจอมพระ อ าเภอศีขรภูมิ   
อ าเภอท่าตูม อ าเภอสนม อ าเภอรัตนบุรี และกระจายอยู่ตามอ าเภออ่ืน ๆ 
  กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มที่พูดภาษาส่วย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่แถบอ าเภอเมืองสุรินทร์ อ าเภอ
สังขะ อ าเภอท่าตูม อ าเภอสนม อ าเภอจอมพระ อ าเภอศีขรภูมิ อ าเภอรัตนบุรี และกระจายอยู่ตาม
อ าเภออ่ืน ๆ อีกเล็กน้อย 
  กลุ่มทีส่าม เป็นกลุ่มที่พูดภาษพ้ืนเมืองอีสาน (ลาว) อาศัยอยู่แถบอ าเภอสนม อ าเภอรัตนบุรี 
อ าเภอท่าตูม อ าเภอชุมพลบุรี และอ าเภอศีขรภูมิ 
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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
(ว่าที่รท. บญุชบุ หลัง่ทรัพย์) 

  งานวิจยัพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ ์

(นางสาวกาญจนภา  มานิตย์) 

 งานความร่วมมือ 
(นางชินินธร  เกดิสันเทียะ) 

งานวางแผนและงบประมาณ 
(นางอรุณี  นาคสังข์) 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
(นายนพอนนัต์  นรโคตร) 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
(นายธวัชชัย  รฐัสมทุร) 

งานสื่อการเรียนการสอน 
(นายพรพิทักษ์  ศรแีกว้) 

แผนกวิชาการบัญช ี
(นางศิริพร  พงศธรวิวัฒน์) 

แผนกวิชาการตลาด 
(นางศิราภรณ ์ เวียนไธสง) 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
(นางรุ่งทวิา  สลากัน) 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ 

(นางขนิษฐา  นิ่งน้อย) 

คณะกรรมการวิทยาลัย 
 

 
 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

งานโครงการบาติก 
(นางสาวสุวลี  บุญญามณี) 

2.2 แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 
      

แผนภูมิการบริหารวิทยาลัยอาชวีศึกษาสุรินทร์ 
 

 
 
  
     
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

(นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์) 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

(นางสาวสายสิริ  สายยศ) 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

(นางสาวยณิลรศัมี ตระกูลพนัธนันท์) 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

(นาสาวไพจันทร์  ปากดีสี) 

งานบริหารงานทั่วไป 
(นาชนม์สิตา  อุดมวีรพัฒน์) 

งานประชาสัมพันธ ์
(นางพรจนัทร์  เทพร าพึง) 

งานบุคลากร 
(นางรัชน ี อัศวจุฬามณี) 

งานการเงิน 
(นางสาวขณีดา  จวงพนัธ์) 

งานบัญช ี
(นางสุกัญญา  ธรรมรส) 

งานอาคารสถานที่ 
(นายชวภณ  กนกบุญพิทกัษ์) 

   งานพัสด ุ
(นางนภาพร  วงค์นาค) 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
(นางเนตมิา  เหลี่ยมดี) 

งานปกครอง 
(นางลัคนา  จนัทร์ศริิ) 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

(นางบุหงา  โสวภาค) 

งานครูท่ีปรึกษา 
(นางสาวนลนิี  ดมหอม) 

งานโครงการพิเศษและการบริการ
ชุมชน 

(นางณิชาดา  จันทร์กลิ่น) 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
(นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธ ารงเกียรติ)์ 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(นายวชิระ  ศรสุรินทร์) 

แผนกวิชาการจัดการส านักงาน 
(นางนิภาวัลย์  ธรรมธราธาร) 

 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
(นางสาวธนาพร  บุญเปล่ง) 

งานวัดผลและประเมินผล 
(นางสุรางคณา  ถือคุณ) 

แผนกวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 
(นางแพรวา  รัตนะ) 

แผนกวิชาอาหารและโภชนการ 
(นางชมนาด  รฐัสมทุร) 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(นางมยุรี  ศรจีันทรเ์วียง) 

แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
(นางสาวกฤตชมาพร  ถงึทะเล) 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
(นางสาวกรกนก  แก้วเกิด) 

 

แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้า       
และเคร่ืองแต่งกาย 

(นางสาวจินตนา  ผาบสิมมา) 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
(นายธวัชชัย  รฐัสมทุร) 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
(นางปนัดดา  อินทรศรี) 

งานทะเบียน 
(นางนิทรา  สร้อยนาก) 
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2.3 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ 
     2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ข้อมูลด้านผู้เรียน 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 510 114 0 624 
ปวช.2 425 56 0 481 
ปวช.3 477 50 34 561 

รวม ปวช. 1,412 220 34 1,666 
 

 

        
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 

 
        ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช. 3 745 472 63.37 
ปวส. 2 565 463 81.95 
รวม 1,310 935 71.37 

 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 392 245 637 
ปวส.2 339 183 522 

รวม ปวส. 731 428 1,159 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช. 1412 220 34 1,666 
ปวส. 731 428 - 1,159 
รวม  2,143 648 34 2,825 
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       2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 
 

ประเภท ทั้งหมด 
(คน) 

มีใบประกอบ  
วิชาชีพ (คน) 

สอนตรง 
สาขา (คน) 

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

4 4 - 

ข้าราชการ / ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ / ผู้ที่ได้รับการรับรอง 51 51 51 
ข้าราชการพลเรือน 1 - - 
พนักงานราชการครู 10 10 10 
พนักงานราชการ (อ่ืน) 3 - - 
ครูพิเศษสอน 9 9 9 
เจ้าหน้าที่ 25 - - 
บุคลากรอ่ืน ๆ (นักการภารโรง / ยามรักษาการ / 
พนักงานขับรถฯ) 

20 - - 

รวม  ครู 70 70 70 
รวมทั้งสิ้น 123 74 70 

 
      2.3.3 ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช. 
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม (สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 
พาณิชยกรรม 4 4 8 
ศิลปกรรม 2 1 3 
คหกรรม   3 3 6 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 2 4 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 11 10 21 
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       2.3.4 ด้านอาคารสถานที่ 
 

ประเภทอาคาร จ านวน (หลัง) 
อาคารเรียน 8 
อาคารปฏิบัติการ 2 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 2 
อาคารอ่ืน ๆ 5 

รวมทั้งสิ้น 18 
 
       2.3.5 ด้านงบประมาณ 
 

ประเภทงบประมาณ จ านวน (บาท) 
งบบุคลากร 4,525,936.55 
งบด าเนินงาน 8,012,384.16 
งบลงทุน 2,377,060.40 
งบเงินอุดหนุน 10,263,311.90 
งบรายจ่ายอื่น 11,784,055.71 

รวมทั้งสิ้น 36,962,748.72 
 
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
     ปรัชญา 
 “หมั่นเรียน มุ่งดี มีมรรยาท สามารถในวิชาชีพ” 
 

     อัตลักษณ์ 
 “รักษ์ความเป็นไทย” 
 

     เอกลักษณ์ 
 “เก่งวิชาการ ช านาญวิชาชีพ 
 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
     วิสัยทัศน์ 
 “ผลิต และพัฒนาก าลังคน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสมรรถนะอาชีพที่ได้มาตรฐานสากล”  
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 พันธกิจ 
  พันธกิจ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานสู่มาตรฐานสากล 
 พันธกิจ 2 บริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
สืบสานความเป็นไทย 
 พันธกิจ 3 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
 พันธกิจ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา 
 พันธกิจ 5 ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 

     เป้าประสงค์ 
 1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
 2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สืบสานความเป็นไทย น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน 
 3. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และ
ผู้ปกครองเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน จัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สามารถน าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 

 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหาร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเทคโนโลยี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านความร่วมมือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ 
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 กลยุทธ์  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้  
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต 
และด ารงชีวิตอยู่รวมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 

2. บริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเฉพาะทางทุกสาขาวิชา 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะโดยน้อมน าหลักปรัญญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ศูนย์วิทยบริการ แหล่งเรียนรู้  
ให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 

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

4.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 2 บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
 

5.  ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์  
และโครงการวิชาชีพ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน 
  

 



32 
 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานศึกษาปีการศึกษาที่ได้จัดท ารายงาน
ผลการประเมินตนเอง         
     2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  
    รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562         

 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตย
ต้นแบบภาครัฐ 

รางวัลอื่นๆ ชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับ 
มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวด
วิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าดอกไม้ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์
ใบตอง  

รางวัลอื่นๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย
พานพุ่ม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ 
ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่นๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ทักษะการจัดรายการน าเที่ยวในฐานะ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น “ท่องเที่ยวชุมชน วิถี
ไทย วิถีถ่ิน” (ปวช.) 

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เข้าร่วมแข่งขันทักษะการประยุกต์
ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล 

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

ทักษะการจัดรายการน าเที่ยว “สุดยอด
มัคคุเทศ”ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพิมพ์อังกฤษ
ด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.เดี่ยว) 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ
ราชการภายนอก (ปวส.เดี่ยว) 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ Me-D ซอสคานาเป้  
จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ งานประชุม
วิชาการวิจัยและนวัตกรรม 

รางวัลอื่นๆ ชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ทีมธุรกิจประเภทผลประกอบการดีเด่น 
การแข่งขันโครงการอาชีวะสร้างสรรค์
แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award) ระดับชาติ 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ผลิตภัณฑ์ด้าน
อาหาร ชื่อผลงานกระฉีกปลาแผ่นเสริม
ข้าวกล้องงอก 9 ชนิด (Gaba Rice & 
Filet Tule) 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

การพัฒนาทาร์ตเค้กจากแป้งข้าวเม่า
เสริมจมูกข้าว 5 ชนิด 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

การพัฒนาสีน้ าชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 
(World Skills Thailand 2020)สาขา
การจัดดอกไม้ 

รางวัลอื่นๆ ชาติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 
สมุทรปราการ 

แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 
(World Skills Thailand 2020)สาขา
แฟชั่นเทคโนโลยี 

รางวัลอื่นๆ ชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 
(World Skills Thailand 2020)สาขา
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รางวัลอื่นๆ ชาติ วิทยาลัยการแรงงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 
(World Skills Thailand 2020)สาขา
แฟชั่นเทคโนโลยี 

ชนะเลิศ ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5  
นครราชสีมา 

เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์งาน
ศิลปะบนผิวน้ า 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5  
ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงานรฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว 
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน Anti 
Ant Chalk 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing Plan)  
ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

เข้าร่วมแข่งขัน ประเภทที่ 10  
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อ
ผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน Silk 
Bug Snack 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

เข้าร่วมแข่งขันทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (World 
Skills Thailand 2020)สาขาแฟชั่น
เทคโนโลยี 

รองชนะเลิศ ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5  
นครราชสีมา 

เข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ครั้งที่ 28 (World Skills 
Thailand 2020) ทักษะการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม  

ชนะเลิศ ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5  
นครราชสีมา 

เข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ครั้งที่ 28 (World Skills 
Thailand 2020) ทักษะการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5  
นครราชสีมา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการจัดท าและ
น าเสนอรายการน าเที่ยว ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

การพัฒนาซอสคานาเป้ส าหรับงานเลี้ยง
ค็อกเทลจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

การแข่งขันฝีมือแรงานแห่งชาติ ครั้งที่ 
28 (World Skills Thailand 2020)
สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี  

รางวัลอื่นๆ ภาค สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 
นครราชสีมา 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ The 
Marketing Challenge ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา 
การตลาด 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
เขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท
วิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing Plan)  
ระดับ ปวส. ประเภทวิชา บรหิารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
เขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท
วิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
 

การพัฒนาทาร์ตเค้กจากแป้งข้าวเม่า
เสริมจมูกข้าวกล้อง 5 ชนิด 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 

การพัฒนาสีน้ าชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
การพัฒนาซอสคานาเป้ส าหรับงานเลี้ยง
ค็อกเทลจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 

เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานโครงการ
ต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ 

รางวัลอ่ืนๆ จังหวัด จังหวัดสุรินทร์ 

ร่วมสืบสาน ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่ง
กายด้วยผ้าไทย 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด จังหวัดสุรินทร์ 
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2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562      

 

  

 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสายสิริ  สายยศ 
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววันเพ็ญ  พริ้งเพราะ 
ทีมธุรกิจประเภทผลประกอบการดีเด่น 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางรัชนี  อัศวจุฬามณีน าเสนอ
ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Me-D ซอสคานาเป้  
จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ งานประชุม
วิชาการวิจัยและนวัตกรรม 

รางวัลอื่นๆ ชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

นางรุ่งทิวา  สลากัน 
น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Me-D ซอสคานาเป้  
จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ งานประชุม
วิชาการวิจัยและนวัตกรรม 

รางวัลอื่นๆ ชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

นางมยุรี  ศรีจันทร์เวียง 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวด
วิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าดอกไม้ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการ
เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่นๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นายรัตน์ชตะ  อินทรวิศิษฎ์ 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวด
วิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าดอกไม้ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์
ใบตอง 

รางวัลอื่นๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางมยุรี  ศรีจันทร์เวียง 
การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย
พานพุ่ม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ 
ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่นๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นายรัตน์ชตะ  อินทรวิศิษฎ์ 
การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย
พานพุ่ม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ 
ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่นๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางศิริพร  พงศธรวิวัฒน์ 
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ  ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวขวัญศมล  รัฐสมุทร 
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ  ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวจุติพร  กลางกัลยา 
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ  ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวศรีสุภา แจ่มใส 
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ  ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางรุ่งทิวา  สลากัน 
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
“คุรุสดุดี”ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่เป็น
ประจักษ์ชัด 

รางวัลอื่นๆ ชาติ คุรุสภา 

นางรุ่งทิวา  สลากัน 
ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีศรีอาชีวะ” 
สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางนิทรา  สร้อยนาก 
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะพิมพ์
อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.เดี่ยว) 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายศุภกิจ  ศรีวิชา 
ครูผู้ควบคุม ทักษะการจัดรายการน า
เที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางแพรววา  รัตนะ 
ครูผู้ควบคุม ทักษะการจัดรายการน า
เที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนิตยา  สุทธิมูล 
ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์งานศิลปะบนผิวน้ า 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนิตยา  สุทธิมูล 
ครูผู้คบคุมการแข่งขันทักษะการ
ประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกาย
สู่สากล  

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางนิทรา  สร้อยนาค 
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ
ราชการภายนอก (ปวส.เดี่ยว) 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวพิมพ์มณี  ภักดีธ ารงเกียรติ์ 
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ
ราชการภายนอก (ปวส.เดี่ยว) 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาววันพ็ญ  พริ้งเพราะ 
ครูที่ปรึกษาทีมธุรกิจหอมนัวร์ ประเภท
ผลประกอบการดีเด่น การแข่งขัน
โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่
ธุรกิจ (RRR Award) ระดับชาติ 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวขวัญศมล  รัฐสมุทร 
ครูที่ปรึกษาทีมธุรกิจหอมนัวร์ ประเภท
ผลประกอบการดีเด่น การแข่งขัน
โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่
ธุรกิจ (RRR Award) ระดับชาติ 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางรัชนี   อัศวจุฬามณี 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน Anti 
ant chalk 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสมฤทัย  สันติวรวัฒน์  โรบินสัน 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน Anti 
ant chalk 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวขณีดา  จวงพันธ์ 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน Anti 
ant chalk 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวกัลยา  กิ่งแก้ว 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน Anti 
ant chalk 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางรุ่งทิพย์  ศักดิ์รัตนมาศ 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน Anti 
ant chalk 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายพรพิทักษ์  ศรีแก้ว 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว 
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายนพอนันต์  นรโคตร 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว 
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวภัทรภร  ละม้ายวรรณ 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 
 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว 
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางลัคนา  จันทร์ศิริ 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว 
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายอิสระภาพ  วิชัย 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว 
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายรัตน์ชตะ  อินทรวิศิษฎ์ 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5  
ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน รฤกสาสน
ศิลป์ 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวณิชาดา  จันทร์กลิ่น 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5  
ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน รฤกสาสน
ศิลป์ 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวธิดา  พ่อค้า 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5  
ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน รฤกสาสน
ศิลป์ 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนภาพร  เหล่าพิชิต 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5  
ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน รฤกสาสน
ศิลป์ 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางมยุรี   ศรีจันทร์เวียง 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5  
ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน รฤกสาสน
ศิลป์ 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอารีย์  พินิตธรรมนาถ 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4  
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน 9 
Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางาสาวขวัญศมน  รัฐสมุทร 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4  
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน 9 
Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวปภารัช  บุญยืน 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน Silk 
Bug Snack 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวดวงใจ  นาชัยทอง 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน Silk 
Bug Snack 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวจุติพร  กลางกัลยา 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน Silk 
Bug Snack 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนภาพร เหล่าพิชิต 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน Silk 
Bug Snack 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน Silk 
Bug Snack 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวกาญจนภา  มานิตย์ 
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวด
องค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba 
Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางาสาวขวัญศมน  รัฐสมุทร 
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวด
องค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba 
Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนลินี  ดมหอม 
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวด
องค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba 
Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวนภาพร วงค์นาค 
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวด
องค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba 
Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอารีย์  พินิจธรรมนาถ 
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวด
องค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba 
Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนภาพร วงค์นาค 
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวด
องค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba 
Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอารีย์  พินิจธรรมนาถ 
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวด
องค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba 
Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางรุ่งทิวา  สลากัน 
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing Plan)  
ระดับ ปวส. ประเภทวิชา บรหิารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาววันเพ็ญ  พริ้งเพราะ 
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
The Marketing Challenge ระดับ 
ปวช. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 
สาขาวิชา การตลาด 
 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวขวัญศมน  รัฐสมุทร 
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. 
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาด 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานโครงการ
ต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด จังหวัดสุรินทร์ 

นายนิวัติ  ตังวัฒนา 
เป็นผู้มีผลงานการบริหารงานดีเด่น 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวสายสิริ  สายยศ 
เป็นผู้มีผลงานการบริหารงานดีเด่น 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวจุติพร  กลางกัลยา 
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาทาร์ต 
เค้กจากแป้งข้าวเม่าเสริมจมูกข้าวกล้อง 
5 ชนิด 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นางสาวธิดา  พ่อค้า 
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาทาร์ต 
เค้กจากแป้งข้าวเม่าเสริมจมูกข้าวกล้อง 
5 ชนิด 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นางสาวกันตยา เลิศอรุณรัตน์ 
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาทาร์ต 
เค้กจากแป้งข้าวเม่าเสริมจมูกข้าวกล้อง 
5 ชนิด 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวกันตยา เลิศอรุณรัตน์ 
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาสีน้ า
ชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นางสาวธิดา  พ่อค้า 
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาสีน้ า
ชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นางรุ่งทิพย์  จีนะกาญจน์ 
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาสีน้ า
ชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นางรุ่งทิพย์  จีนะกาญจน์ 
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาซอสคา
นาเป้ส าหรับงานเลี้ยงค็อกเทลจาก
มะม่วงหาวมะนาวโห่ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นางสาวธิดา  พ่อค้า 
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาซอสคา
นาเป้ส าหรับงานเลี้ยงค็อกเทลจาก
มะม่วงหาวมะนาวโห่ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นางรัชนี   อัศวจุฬามณี 
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาซอสคา
นาเป้ส าหรับงานเลี้ยงค็อกเทลจาก
มะม่วงหาวมะนาวโห่ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นางสาวปภารัช  บุญยืน 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน Silk 
Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวจุติพร  กลางกัลยา 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน Silk 
Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวนภาพร เหล่าพิชิต 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน Silk 
Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน Silk 
Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวกาญจนภา  มานิตย์ 
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวด
องค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba 
Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางาสาวขวัญศมน  รัฐสมุทร 
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวด
องค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba 
Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนลินี  ดมหอม 
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวด
องค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba 
Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวจุติพร  กลางกัลยา 
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนา 
ทาร์ตเค้กจากแป้งข้าวเม่าเสริม  
จมูกข้าว 5 ชนิด 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นางสาวธิดา  พ่อค้า 
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนา 
ทารต์เค้กจากแป้งข้าวเม่าเสริม  
จมูกข้าว 5 ชนิด 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวกันตยา เลิศอรุณรัตน์ 
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนา 
ทาร์ตเค้กจากแป้งข้าวเม่าเสริม  
จมูกข้าว 5 ชนิด 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นางสาวกันตยา เลิศอรุณรัตน์ 
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาสีน้ า
ชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นางสาวธิดา  พ่อค้า 
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาสีน้ า
ชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นางรุ่งทิพย์  จีนะกาญจน์ 
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาสีน้ า
ชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ 
 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นางรุ่งทิพย์  จีนะกาญจน์ 
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนา 
ซอสคานาเป้ส าหรับงานเลี้ยงค็อกเทล
จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นางสาวธิดา  พ่อค้า 
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนา 
ซอสคานาเป้ส าหรับงานเลี้ยงค็อกเทล
จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นางรัชนี   อัศวจุฬามณี 
ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนา 
ซอสคานาเป้ส าหรับงานเลี้ยงค็อกเทล
จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นางสาวปภารัช  บุญยืน 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน Silk 
Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวดวงใจ  นาชัยทอง 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน Silk 
Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวจุติพร  กลางกัลยา 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน Silk 
Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนภาพร เหล่าพิชิต 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน Silk 
Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน Silk 
Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวกาญจนภา  มานิตย์ 
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวด
องค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba 
Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางาสาวขวัญศมน  รัฐสมุทร 
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวด
องค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba 
Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนลินี  ดมหอม 
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวด
องค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba 
Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนภาพร วงค์นาค 
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวด
องค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba 
Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอารีย์  พินิจธรรมนาถ 
ครูที่ปรึกษาประเภทที่ 10 การประกวด
องค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 9 Gaba 
Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายรัตน์ชตะ  อินทรวิศิษฎ์ 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5  
ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน รฤกสาสน
ศิลป์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวณิชาดา  จันทร์กลิ่น 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5  
ด้านหัตถศลิป์ ช่ือผลงาน รฤกสาสนศิลป ์

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวธิดา  พ่อค้า 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5  
ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน  
รฤกสาสนศิลป์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนภาพร  เหล่าพิชิต 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5  
ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน  
รฤกสาสนศิลป์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางมยุรี   ศรีจันทร์เวียง 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5  
ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน  
รฤกสาสนศิลป์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายพรพิทักษ์  ศรีแก้ว 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว 
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายนพอนันต์  นรโคตร 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว 
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



50 
 

 

 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวภัทรภร  ละม้ายวรรณ 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 
 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว 
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางลัคนา  จันทร์ศิริ 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว 
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางรัชนี   อัศวจุฬามณี 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน Anti 
ant chalk 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสมฤทัย  สันติวรวัฒน์  โรบินสัน 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน Anti 
ant chalk 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวขณีดา  จวงพันธ์ 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน Anti 
ant chalk 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวกัลยา  กิ่งแก้ว 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน Anti 
ant chalk 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางรุ่งทิพย์  ศักดิ์รัตนมาศ 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน Anti 
ant chalk 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางาสาวขวัญศมน  รัฐสมุทร 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4  
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน กระฉีก
ปลาแผ่นเสริมข้าวกล้อง 9 ชนิด  
9 Gaba Rice & Filet Tule 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางรุ่งทิวา  สลากัน 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชื่อผลงาน  Fish Food Banana Sticks 
(อาหารปลาสูตรกล้วยน้ าหว้าสุกเสริมร า
ข้าวหอมมะลิ ชนิดแท่งสติก) 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางรุ่งทิวา  สลากัน 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน เอ
แคลร์จากแป้งมันเทียน 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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     2.6.2 รางวัลและผลงานของผู้เรียน 
 รางวัลและผลงานของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562      
 

 

  

 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายโยธิน  บุญยงค์ 
ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  

ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุธรรมมา  ไชยยา 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวด
วิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าดอกไม้ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการ
เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่นๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางสาวนภัสสร ไชยถา 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวด
วิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าดอกไม้ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการ
เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่นๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางสาวธวัลหทัย   ทองแย้ม 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวด
วิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าดอกไม้ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการ
เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่นๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางสาวธวัลหทัย   ทองแย้ม 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวด
วิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าดอกไม้ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการ
เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอ่ืนๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางสาวอังคณา นามเย็น 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวด
วิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าดอกไม้ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการ
เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่นๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายเอกรินทร์  ปิยังคะบุตร 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวด
วิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าดอกไม้ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการ
เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่นๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางสาวกฤติลักษณ์  จันนุบิ้น 
การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย
พานพุ่ม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ 
ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่นๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางสาวประกายทิพย์  ชมบุญ 
การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย
พานพุ่ม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ 
ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่นๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางสาวพนิดา  เอิกเกริก 
การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย
พานพุ่ม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ 
ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่นๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางสาวอารียา  หอมขจร 
การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย
พานพุ่ม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ 
ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่นๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นายสรศักดิ์  กว้างขวาง 
การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย
พานพุ่ม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ 
ประดิษฐ์ใบตอง 

รางวัลอื่นๆ ชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางสาวอภิฤดี  สมศรี 
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวชลธิชา  คงมี 
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายธีรเดช  เชิดดอก 
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายทรงชัย  นาคสกุล 
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวจิราธร  ผลสมหวัง 
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐสินี  คงศรี 
ทักษะการจัดท ารายการน าเที่ยว (ปวส.) 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายโยธิน  บุญยงค์ 
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรม 

รางวัลอื่นๆ ชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 

นายโยธิน  บุญยงค์ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความ
ประพฤติดี 

รางวัลอื่นๆ ชาติ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นายโยธิน  บุญยงค์ 
ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น 

รางวัลอื่นๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายวีระพงษ์  เบ็ญเจิด 
เข้าร่วมแข่งขันทักษะการประยุกต์
ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล 

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายนัครินทร์  เริงรื่น 
เข้าร่วมแข่งขันทักษะการประยุกต์
ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล 

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวเจนจิรา  ธรรมครบุรี 
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ
ราชการภายนอก (ปวส.เดี่ยว) 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



55 
 

 

 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอภัสรา บันลือทรัพย์ 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริม
ข้าวกล้องงอก 9 ชนิด (9 Gaba Rice & 
Filet Tule) 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



56 
 

 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวธิดารัตน์  ชโลธร 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริม
ข้าวกล้องงอก 9 ชนิด (9 Gaba Rice & 
Filet Tule) 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอารียา  จงหมื่นไวย์ 
ทีมธุรกิจหอมนัวร์ ประเภทผล
ประกอบการดีเด่น การแข่งขันโครงการ
อาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR 
Award) ระดับชาติ กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวพัชรินทร์  นวลมะณี 
ทีมธุรกิจหอมนัวร์ ประเภทผล
ประกอบการดีเด่น การแข่งขันโครงการ
อาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR 
Award) ระดับชาติ กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา 
 
 
 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายศิวนาถ  สุธารส 
ทีมธุรกิจหอมนัวร์ ประเภทผล
ประกอบการดีเด่น การแข่งขันโครงการ
อาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR 
Award) ระดับชาติ กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายธีรเดช  เชิดดอก 
ทีมธุรกิจหอมนัวร์ ประเภทผล
ประกอบการดีเด่น การแข่งขันโครงการ
อาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR 
Award) ระดับชาติ กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวชนะสุกาญ  พรงาม 
ทีมธุรกิจหอมนัวร์ ประเภทผล
ประกอบการดีเด่น การแข่งขันโครงการ
อาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR 
Award) ระดับชาติ กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอภัสรา บันลือทรัพย์ 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ  
ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวศศิกานต์  ยอดชะลูด 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ  
ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวปรินทร จันดาวรรณ 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ  
ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 
 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
 
 
 

นางสาวนิรมล  บันลือทรัพย์ 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ  
ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 
 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวธิดารัตน์  ชโลธร 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อ
ผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวจันธิรา จันนุบิน 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อ
ผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวจณิตสตาร์  ปิยศิริพงษ์ 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อ
ผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวคริษฐา โอษฐงาม 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อ
ผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายกิติศักดิ์  โปร่งจันทึก 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายเจษฎาภรณ์  ดาทอง 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 
 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวทิพย์สุดา  ชมพูศรี 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 
 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายอมรเทพ  มันทุราช 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
 
 

นายพลรักษ์  ชัยสุวรรณ 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนิรสา  ผดุงศรี 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวไปรยา  จันทรัตน์ 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวชุติการญจน์  ฉัตรเงิน 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวชญาดา ยอดเสาดี 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายจีระศักดิ์  มั่นหมาย 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



60 
 

 

 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอภัสรา บันลือทรัพย์ 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริม
ข้าวกล้องงอก 9 ชนิด (9 Gaba Rice & 
Filet Tule) 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวธิดารัตน์  ชโลธร 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริม
ข้าวกล้องงอก 9 ชนิด (9 Gaba Rice & 
Filet Tule) 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวกฤติลักษณ์  จันนุบิน 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวธวัลหทัย   ทองแย้ม 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนภัสสร ไชยถา 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวสร้อยทอง  แสนกล้า 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอังคณา นามเย็น     
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายกิติศักดิ์  บูรณะ 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายธนวัฒน์  พรหมวัฒน ์
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายภานุวัฒน์  ปัดทุมฝาง 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายโยธิน  บุญยงค์ 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายเอกรินทร์  ปิยังคะบุตร 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวปิยะดา ชาวนา 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว  
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายวิษณุ  โอษฐงาม 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว  
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอุบลวรรณ  จันทร์หอมฟุ้ง 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว  
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอารีรัตน์  ยิ่งมี 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว  
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวสุพภาพร  ศรีเนตร 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว  
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวปริยานุช  บุญสงค์ 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว  
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวสุวิมล  ประจิมนอก 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว  
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวกรรณิการ์  สมบุตร 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว  
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอลีนา  ทรงวาจา 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว  
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวปนัดดา  โต๊ะงาม 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว  
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวสุจรรญา  สุภาวิมล 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน  
Anti ant chalk 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวจิตติมา  ฉัตรทัน 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน  
Anti ant chalk 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวพิมพ์ชนก  สุพรรณ์ 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน  
Anti ant chalk 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวกาญจนา  แท่นดี 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน  
Anti ant chalk 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวภัคจิรา แนมดี 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน  
Anti ant chalk 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายทะนงศักดิ์ ปราศจาก            
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
“Creative marking Plan” ระดับทีม 
ปวส. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชา การตลาด 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวฟ้าณัชชา  วิเชียรรัตน์ 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
“Creative marking Plan” ระดับทีม 
ปวส. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชา การตลาด 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวสุนันทา เหมือนดี 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
“Creative marking Plan” ระดับทีม 
ปวส. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชา การตลาด 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอภิฤดี  สมศรี 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
เขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท
วิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอารียา  จงหมื่นไวย์ 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
เขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท
วิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวละออกเดือน  กลีบม่วง 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
เขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท
วิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวสุดารัตน์  พิงภูงา 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
เขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท
วิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายชิตพล  สารภี 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
เขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท
วิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวสุนิศา  ก่อแก้ว 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ The 
Marketing Challenge ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา 
การตลาด 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาววรวรรณ   สายสุด 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ The 
Marketing Challenge ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา 
การตลาด 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวชนากานต์  สุดาปัน 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ The 
Marketing Challenge ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา 
การตลาด 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวมาริสา  เกิดดี 
แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 
สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี 

รางวัลอื่นๆ ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 
นครราชสีมา 

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

รางวัลอื่นๆ ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5  
นครราชสีมา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาววีรยา  สุขล้อม 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ  
ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวพิมพ์วิภา  สุขสกุลเบญจมาศ 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ  
ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนุสิตา  สนธิวา 
การพัฒนาซอสคานาเป้ส าหรับงานเลี้ยง
ค็อกเทลจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นางสาวตุลยดา  ดุลขุนทด 
การพัฒนาซอสคานาเป้ส าหรับงานเลี้ยง
ค็อกเทลจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นางสาวทัศนีย์  ใจปัญญา 
การพัฒนาทาร์ตเค้กจากแป้งข้าวเม่า
เสริมจมูกข้าว 5 ชนิด 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นายพีระพงศ์  ดาราศี 
การพัฒนาทาร์ตเค้กจากแป้งข้าวเม่า
เสริมจมูกข้าว 5 ชนิด 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นางสาวอารยา  การะเกด 
การพัฒนาทาร์ตเค้กจากแป้งข้าวเม่า
เสริมจมูกข้าว 5 ชนิด 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นายภณพล  คิดส าราญ 
การพัฒนาสีน้ าชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นายโยธิน  บุญยงค์ 
การพัฒนาสีน้ าชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นายศราวุฒิ  สมเป็นชาย 
การพัฒนาสีน้ าชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ 

นายกิติศักดิ์  โปร่งจันทึก 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายอมรเทพ  มันทุราช 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายพลรักษ์  ชัยสุวรรณ 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนิรสา  ผดุงศรี 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวไปรยา  จันทรัตน์ 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวชุติการญจน์  ฉัตรเงิน 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวชญาดา ยอดเสาดี 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายจีระศักดิ์  มั่นหมาย 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอภัสรา บันลือทรัพย์ 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อ
ผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวศศิกานต์  ยอดชะลูด 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อ
ผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาววีรยา  สุขล้อม 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อ
ผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวพิมพ์วิภา  สุขสกุลเบญจมาศ 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อ
ผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวปรินทร จันดาวรรณ 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อ
ผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนิรมล  บันลือทรัพย์ 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อ
ผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวธิดารัตน์  ชโลธร 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ  
ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวจันธิรา จันนุบิน 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ  
ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวจณิตสตาร์  ปิยศิริพงษ์ 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ  
ชื่อผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวคริษฐา โอษฐงาม 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อ
ผลงาน 9 Gaba Rice & Filet Tule 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวกฤติลักษณ์  จันนุบิน 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวธวัลหทัย   ทองแย้ม 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนภัสสร ไชยถา 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวสร้อยทอง  แสนกล้า 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอังคณา นามเย็น     
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายกิติศักดิ์  บูรณะ 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายธนวัฒน์  พรหมวัฒน ์
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายภานุวัฒน์  ปัดทุมฝาง 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายโยธิน  บุญยงค์ 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



70 
 

 

 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายเอกรินทร์  ปิยังคะบุตร 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 
ชื่อผลงาน รฤกสาสนศิลป์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวปิยะดา ชาวนา 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว  
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายวิษณุ  โอษฐงาม 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว  
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอุบลวรรณ  จันทร์หอมฟุ้ง 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว  
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอารีรัตน์  ยิ่งมี 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว  
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวสุพภาพร  ศรีเนตร 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว  
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวปริยานุช  บุญสงค์ 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว  
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวสุวิมล  ประจิมนอก 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว  
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวกรรณิการ์  สมบุตร 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว  
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอลีนา  ทรงวาจา 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว  
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวปนัดดา  โต๊ะงาม 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  
ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว  
ชื่อผลงาน PIS with QR code 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวสุจรรญา  สุภาวิมล 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน  
Anti ant chalk 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวจิตติมา  ฉัตรทัน 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน  
Anti ant chalk 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวพิมพ์ชนก  สุพรรณ์ 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน  
Anti ant chalk 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวกาญจนา  แท่นดี 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน  
Anti ant chalk 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวภัคจิรา แนมดี 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน  
Anti ant chalk 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวศศิกานต์   ยอดชะลูด 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริม
ข้าวกล้องงอก 9 ชนิด (9 Gaba Rice & 
Filet Tule) 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวจันธิรา  จันนุบิน 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน กระฉีกปลาแผ่นเสริม
ข้าวกล้องงอก 9 ชนิด (9 Gaba Rice & 
Filet Tule) 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

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

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอภิฤดี  สมศรี 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผน
ธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภททีม 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอารียา  จงหมื่นไวย์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผน
ธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภททีม 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวละออกเดือน  กลีบม่วง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผน
ธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภททีม 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวสุดารัตน์  พิงภูงา 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผน
ธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภททีม 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายชิตพล  สารภี 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผน
ธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภททีม 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายทะนงศักดิ์ ปราศจาก 
การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ “Creative marking Plan” 
ระดับทีม ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวฟ้าณัชชา  วิเชียรรัตน์การ
แข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ “Creative marking Plan” 
ระดับทีม ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



74 
 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสุนันทา  เหมือนดี 
แข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ “Creative marking Plan” 
ระดับทีม ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวสุนิศา  ก่อแก้ว 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ The 
Marketing Challenge ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาววรวรรณ  สายสุด 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ The 
Marketing Challenge ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวชนากานต์  สุดาปัน 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ The 
Marketing Challenge ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายโยธิน  บุญยงค์ 
ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นโครงการ
ภายใต้การนิเทศ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายเจษฎาภรณ์  ดาทอง 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวทิพย์สุดา  ชมพูศรี 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ชื่อผลงาน Silk Bug Snack 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

 สถานศึกษาได้ระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาหรือประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้ 
 

   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
 
        การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
       1.1 ด้านความรู้ 
            ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฎี  
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริงเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
      1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
           ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ  
และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ใน 
การปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
      1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
           ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ 
กิจนิสัยที่ดีภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน  มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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   มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
 
        สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตร 
ฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ 
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
       2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
            สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
    สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับ 
การพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการ 
ของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างานตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
ตามระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
            สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  
และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
            สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย
ส าคัญ ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือ 
ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง  ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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   มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 
        สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
        3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
             สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
        3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
             สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรอืร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ  
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 4.1.1 ด้านความรู้ สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
              1) ผลสัมฤทธิ์ 
                  1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
                        1.1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
                                                      1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 477 คน 
                                             2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 463 คน 
                        1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 98.55  
                                            2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 97.89 
   ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 98.22  
                                                      มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

                         1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้การรับรองจากกรมแรงงานกระทรวงแรงงาน 
      ให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
      3 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาช่างเย็บ ระดับ 1  2) สาขา 
                                                                 พนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1  3) สาขาพนักงานแผนก 
                                                                บริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
        ระดับ 1       

  1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
                            1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
        ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
        ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 339 คน 
    1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
       ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
                                                                ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ร้อยละ 70.19 
                                                                ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ  70.19 
                                                                มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 



๗๙ 

 

                                 1.2.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 
      ได้รับการรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
      อาชีวศึกษา (V-NET) จากส านักงานทดสอบทางการศึกษา
      แห่งชาติ 
  4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาดังนี้  
      1)  ผลสัมฤทธิ์ 
                              1.1) ผู้เรียนมีสรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                                    1.1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายมี 2 กลุ่ม รวม 421 คน ได้แก่  
        1. ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
            ที่เรียนในรายวิชาโครงการ โดยนักศึกษาดังกล่าวผ่าน
            การเรียนในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการมาแล้ว
            (ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในรายวิชา
                      ปรับพื้น) จ านวน 370 คน 
        2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
           อาชีวศึกษาสุรินทร์ จ านวน 51 คน 
                                   1.1.2) เชิงคุณภาพ : 1. ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนให้มีสรรถนะ
         ในการเป็นผู้ประกอบการ ได้ส่งผลงานแผนธุรกิจเข้าร่วม
         การประกวดภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
         อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษากิจกรรมการพัฒนา
         ศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 
         ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ทีมธุรกิจด้านผล             
                                                                   ประกอบการดีเด่น ปีการศึกษา 2562 
     2. ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการเป็น
         ผู้ประกอบการได้จัดท าผลิตภัณฑ์จากรังไหมเพ่ือจ าหน่าย
         ในงาน OTOP ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานีและรับจ้าง
         จัดท าพานพุม่เพ่ือจ าหน่ายในงานศิษย์เก่าฟ้าขาว 
         อาชีวะสุรินทร์ 
     3. ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการเป็น
         ผู้ประกอบการในรายวิชาโครงการสามารถน าผลิตภัณฑ์
         เข้าร่วมโครงการประกวดและเผยแพร่โครงการวิชาชีพ
         บูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการ ระดับ
         สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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                                   1.1.3) ผลสะท้อน : 1. ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
          วิทยาเขตสุรินทร์ ให้น าผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาที่ผ่าน
          กระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
          ผู้ประกอบการไปจัดแสดงในงานรับเสด็จ  สมเด็จพระเจ้า
          ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  
                                                                     กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  
                   ณ ศูนย์การเรยีนรู้ซแรย์อทิตยา ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 
      2. ได้รับความเชื่อมั่นจากศูนย์ OTOP จังหวัดสุรินทร์ ให้
          สร้างสรรค์ผลงานใหม่โดยใช้รังไหมสุรินทร์ ซึ่งเป็นฝีมือ
          ของนักศึกษาท่ีผ่านกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มี
          สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 
      3. ผลการประกวดโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ            

                               (RRR Award) ระดับชาติ ภายใตโ้ครงการอบรมเสริม 
          ศักยภาพการในการเป็นผู้ประกอบการจากส านักงาน 

                  คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็น 
         ประจ าทุกปีดังนี้             

         - ป ี2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อธุรกิจ ปะแอม 
          - ปี 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
           ชื่อธุรกิจ บานาเนีย 
         - ป ี2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อธุรกิจ พายไทย 
         - ป ี2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อธุรกิจ หอมนัวร์  
 1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  

                         1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
                                                      1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 19 รางวัล 
                                                      2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
          จ านวน 17 รางวัล 

                                   1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
                                                                1. ระดับสถานศึกษา จ านวน 36 รางวัล 
                                                                2. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จ านวน 36 รางวัล 

                                 3. ระดับภาค จ านวน 21 รางวัล 
                                 4. ระดับชาติ จ านวน 8 รางวัล 

                                                                มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                  1.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ     
          ปวส. จ านวน 36 รางวัลได้รบัการยอมรับ จากส านักงาน             
    คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบรางวัลและเกียรติบัตร          
    ยกย่องชมเชย ผู้เรยีนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชพี    
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 4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
                         1) ผลสัมฤทธิ์  

 1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
                                    1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3  แรกเข้า 
        745 คน ส าเร็จการศึกษา จ านวน 472 คน 
                                                                   2. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชัน้ปีที่ 2 แรกเข้า                                   
        565 คน ส าเร็จการศึกษา จ านวน 463 คน 
                                    1.1.2) เชิงคุณภาพ : 1. ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 63.37 
                                                                   2. ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ  81.95   
                                                                       ผู้ส าเร็จการศึกษารวม ทัง้ ปวช. และ ปวส.                 
                                                                       คิดเป็นร้อยละ 71.37  
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ  
                                    1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
    กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน สังคม
    และสถานประกอบการ เช่น  
                                                                    - โรงพยาบาลสุรินทร์  
     - กองก ากับการต ารวจภูธร จังหวัดสุรินทร์  
     - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
     - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์  
     และร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ในการเผ้าระวังผู้เรียน 
 1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                    1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
                                                                       1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 1,666 คน 
                                                                   2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
        จ านวน 1,159 คน 
                                    1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
                                                                   1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                                                                       คิดเป็นร้อยละ 91.75 
                                                                   2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
                                                                       (ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 89.52 
                                                                   ภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 91.20   
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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                                    1.2.3) ผลสะท้อน : นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม เข้าร่วมกิจกรรมทุก
    โครงการส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัล ระดับหน่วย
    มาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง จากองค์การนักวิชาชีพ
    ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์) 
 1.3) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                                    1.3.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา   
     2561 จ านวน  970 คน มีงานท าในสถานประกอบการ  
                 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ 
     ศึกษาต่อจ านวน  756 คน 
                                    1.3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส.  
     ในปีการศึกษา 2561 มีงานท าในสถานประกอบการ 
     หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือ 
     ศึกษาต่อ ร้อยละ 77.94 
    มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                    1.3.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) และ 

    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถ 
       ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และใช้องค์ความรู้ใน 
     การปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐเอกชน และ 
     สถานประกอบการทั้งภายใน และต่างประเทศ 
 

                              2) จุดเด่น 
                                    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ มีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการด ารงชีวิตหรือประกอบอาชีพเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี
ผลสัมฤทธิ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท าให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ มีจุดเด่นในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 
                           1. สถานศึกษามีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส่งผลให้
ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
                         2. สถานศึกษามีกระบวนการส่ ง เสริมให้ ผู้ เ รี ยนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งการ 
บูรณาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา และการบ่มเพาะตามกระบวนการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ และผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีสมรรถนะสู่การเป็นผู้ประกอบการได้ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดและแข่งขันโครงการ “อาชีวะสร้างสรรค์  
แปรฝันสู่ธุรกิจ” (RRR AWARD)  ระดับชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านผลประกอบการดีเด่น ธุรกิจหอมนัวร์  
ผลิตภัณฑ์กระฉีกปลาแผ่น ภายใต้โครงการอบรมเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
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                          3. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน และมีการจัดกิจกรรม 
ลานบุญลานธรรมน าวิถีไทย เพ่ือปลูกจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตที่งดงามของ
ไทย และการอนุรักษ์ความเป็นไทยให้ด ารงอยู่ให้กับผู้เรียน และมีกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 
                              3) จุดที่ควรพัฒนา 
                               1. สถานศึกษาควรเพ่ิมกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไปเพ่ิมข้ึน 
                              2. สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ในระดับนานาชาติ 
                              3. สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบการดูแลและแนะแนวผู้เรียนเพ่ือลดปัญหา 
การออกกลางคัน 
                               4. สถานศึกษาควรมีการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อเพ่ิมข้ึน 
                              
                              4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
                                    สถานศึกษา ควรมีกิจกรรม แผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 
                               1. พัฒนารูปแบบ กระบวนการ นวัตกรรมในการดูแลผู้เรียน ตลอดระยะเวลา 
ของการศึกษา ติดตามผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน 
                               2. ส่งเสริมผู้เรียน ด้านทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร อาทิ โครงการ 
เพ่ิมขีดความสามารถทางภาษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา  โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
                               3. พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ 
การคิด แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทักษะทางสังคมและจิตอาสา 
  4. พัฒนากระบวนการในการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเพ่ิมข้ึน อาทิ โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
                               5. ส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ โดยจัดให้
มีโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพและวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
                               6. เพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับผู้ส าเร็จการศึกษามากข้ึน โดยจัดท าสื่อออนไลน์ใน
การติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา และแผนกวิชา ครูที่ปรึกษาควรมีส่วนร่วมในการติดต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
เพ่ิมมากข้ึน  



๘๔ 

 

 4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
       1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
                                    1.1.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่มี 
      การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
    จ านวน 21 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
                                    1.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีผลการประเมินพัฒนาหลักสูตร 
                                                                   ฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม                                                                
                                    1.1.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการให้การยอมรับและให้ความร่วมมือใน
    การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาวิชา เพื่อให้
    ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
    ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
                              1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม       
                                    1.2.1) เชิงปริมาณ : มีสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
    สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
    เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 16 สาขาวิชา 
                                    1.2.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนา
    หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
    ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม
    คิดเป็นร้อยละ 76.19            
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                    1.2.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการให้การยอมรับและให้ความร่วมมือใน
    การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาวิชา เพื่อให้
    ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
    ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
        4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
       1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
                                    1.1.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
    ที่มีคุณภาพ จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 98.57 
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                                    1.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
    ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน           
                                                                   มผีลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 1.1.3) ผลสะท้อน : ผู้บริหาร ผู้เรียน ยอมรับคุณภาพของแผนการจัดการ
     เรียนรู้ของครูผู้สอน ดังผลการประเมินคุณภาพการสอน 
     และการนิเทศการเรียนการสอนจากผู้บริหาร 
 1.2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ 
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
                                     1.2.1) เชิงปริมาณ   : ครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
    เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
    จ านวน 69 คน 
                                     1.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่ปฏิบัติที่เน้น
    ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
                                                                   คดิเป็นร้อยละ 98.57  
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                                     1.2.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครู
    อยู่ในระดับมาก 
                              1.3) การจัดการเรียนการสอน 
                                    1.3.1) เชิงปริมาณ : การจัดการเรียนการสอน 
                                                                   1. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม
        สาขาวิชาที่สอน จ านวน 70 คน 
                                                                   2. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา 
                                                                       ที่สอน จ านวน 70 คน 
                                                                   3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ
        จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย  
        จ านวน 70 คน 
                                                                   4. จ านวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
                                                                       และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
     จ านวน 70 คน 
                                                                   5. จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการ 
                                                                       เรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 69 คน 
                                    1.3.2) เชิงคุณภาพ : การจัดการเรียนการสอน 
                                                                   1. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม
        สาขาวิชาที่สอน คิดเป็นร้อยละ 100 
                                                                   2. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา 
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                                                                       ทีส่อน คิดเป็นร้อยละ 100 
                                                                   3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ 
                                                                       จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
                                                                       คิดเป็นร้อยละ 100 
                                                                   4. จ านวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
                                                                       และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
                                                                       คิดเป็นร้อยละ 100 
                                                                   5. จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการ 
                                                                       เรียนรู้ และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  
                                                                       คิดเป็นร้อยละ 98.57 
                                                                       ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
                                                                   มกีารจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                                                                   จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย 
                                                                   เทคนิควิธีการสอนทีห่ลากหลาย มีการวัดและประเมินผล 
                                                                   ตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
                                                                   ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท าวิจัยเพื่อพัฒนา 
                                                                   คณุภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
                                                                   คดิเป็นร้อยละ 99.71  
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                                    1.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน 
                                                                   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการจัดให้มีโครงการ 
                                                                   เรง่ประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษาและโครงการ 
                                                                   จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
                              1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน  
                                    1.4.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
                                                                       จ านวน 70 คน 
                                                                   2. ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้น 
                                                                       เรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน จ านวน 65 คน 
                                                                   3. ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
                                                                       ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จ านวน 67 คน 
                                                                   4. ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น 
                                                                       ตั้งใจในการเรียน จ านวน 68 คน 
                                                                   5. ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้าน 
                                                                       การเรียน และด้านอ่ืน ๆ จ านวน 70 คน 
                                    1.4.2) เชิงคุณภาพ : 1. ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
                                                                       คิดเป็นร้อยละ 100 
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                                                                   2. ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้น 
                                                                       เรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 92.86 
                                                                   3. ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
                                                                       ทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 95.71 
                                                                   4. ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น 
                                                                       ตั้งใจในการเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.14 
                                                                   5. ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้าน 
                                                                       การเรียนและด้านอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 100 
  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                                    1.4.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
                                                                   มขี้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและ 
                                                                   รายวิชาใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
                                                                   ใหม้ีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นการเสริมแรง 
                                                                   ใหผู้้เรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือ 
                                                                   ผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.14                               
                              1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
                                    1.5.1) เชิงปริมาณ : การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
                                                                   1. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วม 
                                                                       การพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 70 คน 
                                                                   2. จ านวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 
                                                                       12 ชั่วโมงต่อปี จ านวน 68 คน 
                                                                   3. จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการ 
                                                                       พัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
                                                                       จ านวน 61 คน 
                                                                   4. จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ 
                                                                       การพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 58 คน 
                                                                   5. จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง 
                                                                       และการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
                                                                       จ านวน 45 คน                                     
 1.5.2) เชิงคุณภาพ : การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ   
                                                                   1. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วม 
                                                                      การพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 
                                                                   2. จ านวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 
                                                                       12 ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นร้อยละ 97.14 
                                                                   3. จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและ 
                                                                       การพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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                                                                       คิดเป็นร้อยละ 87.14 
                                                                   4. จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง 
                                                                       และการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 82.86 
                                                                   5. จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง 
                                                                       และการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
                                                                       คิดเป็นร้อยละ 64.29 
                                                                          ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วม 
                                                                      กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนา       
                                                                      ตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ 
       มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียน 
                                                                      การสอน  มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนา 
                                                                      วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 86.29  
                                                                      มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม                                    
    1.5.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภาคนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ 
      ยอมรับต่อสมรรถนะของครูผู้สอน ดังนี้ ครูได้รับการ 
      เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษเพ่ิม 2 คน  
      ครูได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับสถานศึกษาและหน่วยงาน 
      ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นครูได้รับการยอมรับจาก 
      ครูผู้สอนสถานศึกษาอ่ืน ๆ ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ 
      ประเมินผลงานวิชาการเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
                              1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
                                    1.6.1) เชิงปริมาณ : 1. สถานศึกษามีจ านวนห้องเรียนจ านวน 67 ห้อง 
                                                                       มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน 
                                                                       การสอน จ านวน 37 ห้อง                        
                                                                   2. สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการ จ านวน 17 ห้อง 
                                                                       อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
                                                                       จ านวน 17 ห้อง 
                                     1.6.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบ 
                                                                   อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
                                                                   คดิเป็นร้อยละ 55.22 
                                                                  มีคณุภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง 
                                    1.6.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
                                                                   ในการจัดการเรียนการสอนและองค์กรหน่วยงานภายนอก 
                                                                   ใหก้ารยอมรับต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต 
                                                                   ความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ 
                                                                   โดยองค์กรภายนอกใช้บริการห้องปฏิบัติการและพึงพอใจ 
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                                                                   กบัระบบอินเทอร์เน็ต อาทิ ส านักงานกาชาดจังหวัดสุรินทร ์
 4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการ
บริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
    1) ผลสัมฤทธิ์ 
                                1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                                      1.1.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้งหมด 3 
                                                                   วงจรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
                                                                   TOT, 3BB, UNINET ส าหรับบริหารจัดการภายใน 
                                                                   สถานศึกษาครบทุกฝ่าย 
                                      1.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีผลการประเมิน และข้อมูลการบริหาร 
                                                                   จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
                                                                   สถานศึกษา 
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                                      1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีฐานข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลควบคู่ 
    กันไปท าให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ   
                               1.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
                                     1.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละ 100 ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงาน   
    ได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
                                     1.2.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  

            และแหล่งเรียนรู ้ความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และ 
  เพียงพอต่อความต้องการของครู นักเรียน นักศึกษา                                                             
  และบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อม 
  ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีการดูแล 

                       สภาพแวดล้อม โดยแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบโดยจัด 
       นักการภารโรงประจ าอาคาร ดูแลสภาพแวดล้อมทุกบริเวณ 

ภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน มีโครงการแผนปฏิบัติการื   
ประจ าปี อาทิ โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการซ่อมแซมอาคาร 
  ครุภัณฑ์เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   

1.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีอาคารสถานที่ปลอดภัย การบริหารงานอาคาร  
  สถานที่ และสิ่งแวดล้อม มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด 

          เอ้ือต่อการเรียนรู้  
        มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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                               1.3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
                                     1.3.1) เชิงปริมาณ : 1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค      
         พ้ืนฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม 

ระบบการสื่อสาร และระบบการจัดการรักษาความ    
ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยประโยชน์
ส าหรับครู บุคลากร และผู้เรียน และได้รับการบ ารุงรักษา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ระบบไฟฟ้า มีการจัดระบบส่งก าลังไฟฟ้าที่เพียงพอต่อ  
    ผู้ใช้ และมีระบบควบคุมเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วที่ติดตั้ง   
    ใช้งานภายในอาคารแต่ละชั้นมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า    
    ภายในสถานศึกษา ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้อย่าง   
    ปลอดภัย และตรวจสอบการติดตั้งสายดินของเครื่อง 
    ท าน้ าเย็น มีถังดับเพลิงติดตั้งทุกอาคารเรียน  
    พร้อมค าอธิบายการใช้งานอย่างละเอียด มีการด าเนิน 
    การซ่อมแซมไฟฟ้าตามที่ผู้ใช้ขอเสนอปรับปรุง 

 3. ระบบประปา น้ าดื่ม ได้มีการติดตั้งเครื่องกรองน้ า 
     ทีส่ะอาดเพียงพอกับผู้ใช้และมีการบ ารุงรักษา 
     อย่างสม่ าเสมอ 
 4. สถานศึกษาจัดเส้นทางการเดินรถทางเดียว เพ่ือความ   
     ปลอดภัยส าหรับผู้ใช้รถใชถ้นน โดยมีเครื่องหมายจราจร 
     ที่ชัดเจน มีพ้ืนที่จอดรถที่เป็นสัดส่วนและปลอดภัย 
 5. มีวิธีการก าจัดขยะภายในสถานศึกษา โดยคัดแยกขยะให้ 
     ถูกวิธี 
 6. มีการจัดระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในพื้นที่บริเวณ 
     ภายในสถานศึกษา ซึ่งท าให้ผู้รับบริการสามารถใช้งานได้ 
     อย่างรวดเร็ว 

                           7. ระบบรักษาความปลอดภัย สถานศึกษาจัดเวรยาม  
     รักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน  
     มีการรายงานผลการอยู่เวรยามเข้าใน Line กลุ่ม 
     ของสถานศึกษา พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุด 
     ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยง ซึ่งในการบริหารจัดการระบบ 
     สาธารณูปโภค ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อครู  
     บุคลากร และผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ   
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                                     1.3.2) เชิงคุณภาพ : จากการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ท าให้   
      วิทยาลัยได้รับรางวัลและรับรองมาตรฐาน เช่น 

 1. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย สุขอนามัยดี ระดับชาติ 
             5 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – พ.ศ. 2562 

  2. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ และได้รับการ 
     ประเมินเป็นหน่วยงานทีมีประสิทธิภาพด้านการใช้ 
     พลังงาน 

  3. ได้รับการรับรอง จากกระทรวงสาธารณสุข Clean  
      Food Good Taste 

  4. ได้รับรองมาตรฐานการวัดค่าน้ าดื่มที่ปลอดภัยมีผลการ 
      ประเมินระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

 5. มีสายตรวจตู้แดงเป็นช่องทางการป้อมปราบเหตุอาชากรรม 
     โดยท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ     
     โดยมีการลาดตระเวนดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยตลอด  
       24 ชั่วโมง ลงเวลาและลงชื่อในการตรวจสอบแต่ละครั้ง 
    มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

                                      1.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับ 
     ผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า  
     ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร  
     และด้านความปลอดภัยในภาพรวมผู้ใช้บริการ 
     มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด   

                               1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
                                     1.4.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
    ร้อยละ 100 
                                     1.4.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
                                                                   และศูนย์วิทยบริการหรือหองสมุดอย่างต่อเนื่อง  มีสภาพ 
                                                                   แวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครูบุคลากรทาง         
                                                                   การศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ และมีจ านวนหนังสือ 
                                                                   ต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
                                                                   และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ 
    มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
                                     1.4.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้  
    และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับมาก   
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                             1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
                                     1.5.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็ว 

   สูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
   ปริมาณการรับส่งข้อมูลที่ 1,000 Mbps ครอบคลุมพ้ืนที่ 

      ใช้งานในสถานศึกษา                                     
 1.5.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีผลการประเมิน และข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ต 
    ความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน  ด้านสารสนเทศภายใน 
    สถานศึกษา 
                                                                   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                   1.5.3) ผลสะท้อน : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ต 
    ความเร็วสูง เพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน 
                                                                   สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
  4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
        1) ผลสัมฤทธิ์ 
                               1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
                                     1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. สถานศึกษามีการจัดการเรยีนการสอน 11 สาขา 
      และมีการจัดการเรียน การสอนในระบบทวิภาคี 
     จ านวน 8 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 72.73 
                                         2. สถานศึกษามีผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี  
     คิดเป็นร้อยละ 22.94 
                                     1.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
                            ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการ 
  จัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
      1) ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
      ทวิภาค ี
     2) ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      3) ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     4) ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษา 
      ระบบทวิภาค ี
      5) ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                                     1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มี 
    ส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ดังนี้ 
                1) บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)   
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                2) บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
                3) บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองต์ กรุ๊ป จ ากัด 
                4) บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด 
                5) บริษัท ฟู้ดแพชชั่น 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  แอนด์สปาร์ 
 
                              2) จุดเด่น 
                                     1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และครูน าหลักสูตรมาจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
                        2. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ครูได้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง และได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผล                                               
 ตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และ ท าวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
จัดการเรียนรู้ และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ มีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร
ประจ าชั้นเรียน มีเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา   
                           3. สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา เพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ 
                          4. สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่า เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 
                           5. สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายส าคัญ  
ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
                           6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน รวมทั้งระบบรักษา
ความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
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                           7. สถานศึกษาเป็นหน่วยพัฒนาครูของสถาบันคุรุพัฒนา จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
                                  1) การจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา การปลูกฝังแนวคิดในการออก
แบบนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ส าหรับครูผู้สอนวิชาชีพ 
                                  2) การสร้างชุดการสอนโดยเน้นกระบวนการวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนศตวรรษที่ 21 
                                         3) การประยุกต์ใช้โค้ช 3 Es ในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ ส าหรับครูผู้สอนอาชีวศึกษา 
                                      8. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ และมีผู้เรียนเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
 
                              3) จุดที่ควรพัฒนา 
                                    1. การผลิตสื่อ นวัตกรรม และการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
                                       2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้ครบทุกสาขาวิชา 
                                       3. ควรมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงรายวิชาอย่างต่อเนื่อง 
                                   4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน 
                                   5. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดควรมีกระบวนการจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการ
ศูนย์วิทยบริการ และพัฒนานวัตกรรมระบบสืบค้นด้วยตนเอง 
                                   6. พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
ในชั้นเรียน 
 
                              4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 สถานศึกษาควรจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ
ตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 
          1. การผลิตสื่อ นวัตกรรม และการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
                - โครงการพัฒนาสื่อการสอน 
                - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               - โครงการปรับปรุงความเร็วระบบอินเตอร์เน็ต 
                - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
         2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้ครบทุกสาขาวิชา 
               - โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี  
         3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชา 
ที่จัดการเรียนการสอน 
                - โครงการพัฒนาห้องเรียนเฉพาะทาง 
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                - โครงการพัฒนาสื่อการสอน 
         4. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดควรมีกระบวนการจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการ
ศูนย์วิทยบริการ และพัฒนานวัตกรรมระบบสืบค้นด้วยตนเอง 
                - โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้ทันสมัย ห้องสมุดดิจิทัล 
         5. พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
                - โครงการปรับปรุงความเร็วระบบอินเตอร์เน็ต 
               - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
                         1) ผลสัมฤทธิ์ 
                               1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
                                     1.1.1) เชิงปริมาณ  : 1. ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  
     คิดเป็นร้อยละ 100 

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ           
     ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท า

      แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
      โดยได้รับความเห็นชอบร่วมกันคิดเป็นร้อยละ 78.57 

       3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา การมีส่วนรว่มในการ 
           จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาจ านวน 77.14 คน  
                                     1.1.2) เชิงคุณภาพ : 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด
                     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนา
           สถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
                                                                    โดยได้รับความเห็นชอบร่วมกัน 
        2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา การมีส่วนรว่มในการ  
            จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
        3. ครูและบุคลากรมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
                     ประจ าปี  
        4. สถานศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะ
                 กรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการ
            สถานศึกษาตรวจสอบจากรายงานการประชุม 
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        5. สถานศึกษามีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
           สถานศึกษา ตรวจสอบจากระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น  
           I-Teacher/ระบบบริหารงานบุคลากร  
                                                                               iPersonnel@iTeacher และ cake.srvc.ac.th 
               ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
                    สว่นร่วม การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
           ของสถานศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาการมี 
           สวนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การมีสว่น 
           ร่วมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหาร
                จัดการสถานศึกษาและจัดให้มีการใช้นวัตกรรมในการ
           บริหารจัดการสถานศึกษา มีการปฏิบัติครบ 5 ข้อ 
        มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                                     1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการภายนอก
                    เช่น คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ชมรมผู้ปกครอง ซึ่งเป็น
          บุคคลภายนอก และได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน
          หน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการ ในการบริหาร
                 สถานศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนพัฒนา
         สถานศึกษาท าให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายนอก 
        เพ่ิมขึ้นตรวจสอบ เกียรติบัตร/รายงานการประชุม/บันทึก 

  ความร่วมมือ  
                               1.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  

      1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการ 
                            จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 

                                     1.2.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ 
                            อาชีวศกึษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ    
  ครูผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้าน 
  งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์  
  คิดเป็นร้อยละ 100   
               มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                                     1.2.3) ผลสะท้อน    : สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ 
  และเอกชน สถานประกอบการ ในการระดมทรัพยากร 
  เพ่ือการจัดการเรียนการสอน อาท ิองค์การความร่วมมือ 
  ระหว่างประเทศเกาหลี (KOICA) Chongqing   
  Technology and Business Institute สาธารณรัฐ 
  ประชาชนจีน วิทยาลัยเศรษฐกิจและการเงินไทเหงี่ยน  
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  ประเทศเวียดนาม โรงเรียนสอนภาษาเอเชีย และโรงเรียน 
  สอนภาษาญี่ปุ่นเซน  เป็นต้น 
   1.3) การบริหารชุมชนและจิตอาสา 
         1.3.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมในการบริการชุมชน การ
        บริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและจิตอาสา โดยการมี
        ส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
        ผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพ 
        สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมจ านวน 17 กิจกรรม 
 1.3.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน บริการ วิชาการ
      บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา  
      มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
        1.3.3) ผลสะท้อน : การให้บริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ กิจกรรม
        จิตอาสา องค์กรหน่วยงานภายนอกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้
          การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและ
        จิตอาสา อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีง  
                 อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานภายใน 

            จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 
 4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
      1.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
                                1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ประจ าปีการศึกษา 
                                                                    2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 18 ผลงาน และงานวิจัยของ 
                                                                    ผูเ้รียนจ านวน 437 ผลงาน 
        2. มีจ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย  
            ที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดโครงการเสริมสร้าง
            นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
            และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562
                 ระดับสถานศึกษา ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562
            ได้รับรางวัล จ านวน 16 ผลงาน 
        3. มีจ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย  
            ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการ “สุดยอดนวัตกรรม
            อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
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            ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 
            การศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน
                2562 ได้รับรางวัล จ านวน 5 ผลงาน 
        4. มีจ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย 
            ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการ “สุดยอดนวัตกรรม
            อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
            ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 
                 การศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2562
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 ผลงาน 
  5. มีจ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือ งานวิจัย
      ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการ“สุดยอดนวัตกรรม
      อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
      ระดับชาติประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6 - 
      9 กุมภาพันธ ์2563 ได้รับรางวัลชมเชย จ านวน 1 ผลงาน  
                                     1.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวด
        นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยใน
        สถานศึกษา ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับต่าง ๆดังนี้ 
        ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 7–8 
            พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดสุรินทร์  
          - ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารกระฉีกปลา
                    แผ่นเสริมธัญพืช 9 ชนิด ได้รับรางวัล ชนะเลิศ   
        - ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ 
          รฤกสานศิลป์ ได้รับรางวัล รอง ชนะเลิศอันดับ 1  
        - ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพชื่อสิ่งประดิษฐ์
           Anti ant Chalk ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
           และClean Puff 3+ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3  
        -  ผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่องค์ความรู้
           ภาคภาษาอังกฤษชื่อสิ่งประดิษฐ์ 9 Gaba Rice & Filet 
          Tule ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1ได้รับรางวัลรอง
          ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
           ระหว่างวันที่ 1–4 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 
          จังหวัดขอนแก่น 
        - ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร กระฉีกปลา
          แผ่นเสริมธัญพืช 9 ชนิด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  
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        - ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร กระฉีกปลา
           แผ่นเสริมธัญพืช 9 ชนิดได้รับรางวัลชมเชย ระดับชาติ 
          ระหว่างวันที่ 6–9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเซียร์
              รังสิต จังหวัดปทุมธานี      
               มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                                     1.1.3) ผลสะท้อน : ผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  
    กระฉีกปลาแผ่นเสริมธัญพืช 9 ชนิด สามารถต่อยอด 
    นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ สู่ธุรกิจหอมนัวร์  ได้รับการยอมรับ 
    จากชุมชน และได้รับรางวัลชนะเลิศด้านผลประกอบการ 
    ดีเด่น การประกวดตามโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ 
    ธุรกิจ (RRR Award) จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                              2) จุดเด่น 
  1. สถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
โดยครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร่วมจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  2. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
โดยมีทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนครบทุกแผนกวิชา และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
            3. สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมในการบริการชุมชน การบริการวิชาการ      
การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน          
และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพ สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
 
                              3) จุดที่ควรพัฒนา 
     สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์และงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
 
                              4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      สถานศึกษาควรจัดท าโครงการที่เก่ียวกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความ
ร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามบริบทของ
สถานศึกษา ดังนี้ 
               - โครงการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
               - โครงการประกวดและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของครู 
             - โครงการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา ระดับภาค  
และระดับชาติ 
            - โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 



๑๐๐ 

 

             - โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
             - โครงการส่งเสริมนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา  



๑๐๑ 
 

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 
 สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้                                                                      112 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 115 97.39 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)      ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)     ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 23 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 25 92.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)      ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)     ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 
 
 
 

 

 



๑๐๒ 
 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 4 60 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 78 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 95 82.11 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)      ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)     ก าลังพฒันา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



๑๐๓ 
 

 5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเติมหรือก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 22 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 25 88.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)      ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)     ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๔ 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

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

2 2 4 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 79 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 85 92.94 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)      ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)     ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๕ 
 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที ่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ            
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 3 6 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 59 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 65 90.77 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)      ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)     ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน้านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 30 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (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) 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๖ 
 

 5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 45 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยอดเยี่ยม (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) 

 
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 12 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 15 80.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ยอดเยี่ยม (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) 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



๑๐๗ 
 

 5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 90.64 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 97.39 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 92.00 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 82.11 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 92.68 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 88.00 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 92.94 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 90.77 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100.00 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95.00 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80.00 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 92.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
          ยอดเยี่ยม      (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)         
 

 



๑๐๘ 
 

ส่วนที่  6 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  
  จาผลการประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2562 พบว่ามีบางประเด็นที่ต้องการมีพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับ
คุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 

 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  1.1 ด้านความรู ้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียม

ความพร้อมรับการทดสอบระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

  1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพและ
วิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 

  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1. โครงการคุณธรรมน าความรู้ 
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และด ารงตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการลานบุญ ลานธรรมน าวิถีไทย 
5. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ 
ผู้เรียนเพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม

ความต้องการของสถานประกอบการ   
   2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณา
การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพส าหรับครู 
3. โครงการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ 



๑๐๙ 
 

4. โครงการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง เพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนใชใน
การจัดการเรียนการสอน 

   2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือจัดการเรียน
การสอน 
2. โครงการพัฒนาห้องเรียนเฉพาะทาง 
3. โครงการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ 
4. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาสภาพแวดล้อม 
5. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
6. โครงการพัฒนาระบบ iTeachers 

   2.4 ด้านการน านโยบายสูก่ารปฏิบัติ - 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

- 

    3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

1. โครงการส่งเสริมนวัตกรรม การพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่โครงงาน  
วิทยาศาสตร์ 
2. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหมร่ะดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 
 



ภาคผนวก 
 

  -  ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 จาก www.vesar.org          
            - ค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ที่ 277/๒๕๖2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกัน
คุณภาพ ภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
  - ค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ที่ 0010/2563 เรื่อง แก้ไขค าสั่งเพ่ิมเติม 
   
 



/

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.)

10 (ปวส.)

จำนวนผูเรียน

1666 (ปวช.)

1159 (ปวส.)

จำนวนครู

70

ผูอำนวยการ วาที่รอยโท บุญ

ชุบ หลั่งทรัพย

โทร 0624513624

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับคุณภาพ

92.00
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่
2561 2562

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค 89.05 90.64

2. การจัดการอาชีวศึกษา 86.25 92.68

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 97.50 95.00

รวม 89.15 92.00

ขอมูลแกไขเมื่อ 2020-06-30 เวลา 12:29:01



/

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.)

10 (ปวส.)

จำนวนผูเรียน

1666 (ปวช.)

1159 (ปวส.)

จำนวนครู

70

ผูอำนวยการ วาที่รอยโท บุญ

ชุบ หลั่งทรัพย

โทร 0624513624

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับคุณภาพ

92.00
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่
2561 2562

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค 89.05 90.64

2. การจัดการอาชีวศึกษา 86.25 92.68

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 97.50 95.00

รวม 89.15 92.00

ประเด็นที่
2561 2562

Score Score

1.1 ดานความรู 88.75 97.39

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 88.75 92.00

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 89.62 82.11

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 72.00 88.00

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 84.00 92.94

2.3 ดานการบริหารจัดการ 92.00 90.77

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 85.71 100.00

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00 100.00

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 92.50 80.00

ขอมูลแกไขเมื่อ 2020-06-30 เวลา 12:29:01



 
 

ค ำสั่งวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรินทร์ 
ที ่ 277/๒๕๖2 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
…………………………………………………………. 

              ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ก ำหนดใหสถำนศึกษำแตละแหงจัดใหมี
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  โดยก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด  และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำได้จัดท ำหลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษ ำตำมมำตรฐำน           
กำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 ที่มีเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ สำมำรถวัดและประเมินผล
คุณภำพได้ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ จ ำนวน 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ด้ำนหลักสูตรและ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมและด้ำนปัจจัยพื้นฐำน โดยให้
สถำนศึกษำจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในเสนอต่อกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัย  
หน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพิจำรณำและเปิดเผยรำยงำนนั้นต่อสำธำรณชน 
 

               ดังนั้น  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  มีกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำท่ีเป็นระบบ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน  ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
          ๑.๑  นำยนิวัต ิ  ตังวัฒนำ  ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒  นำงสำวไพจันทร์ ปำกดีสี   รองประธำนกรรมกำร 
 ๑.๓  นำงแสงดำว ศรีจันทร์เวียง  กรรมกำร 

๑.๔  นำงสำวธริดำ  ตระกูลพันธนันท์  กรรมกำร 
 ๑.๕  นำงสำวสำยสิร ิ สำยยศ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑.๖  นำยโกศล             ธนธูรรมทัศน์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑.๗  นำงรุ่งทิวำ   สลำกัน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑.๘  นำงนภำพร  เหล่ำพิชิต  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 1.9  นำงสำวธิดำ พ่อค้ำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที่   
 ๑.  อ ำนวยกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 ๒.  แก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 
๒.  คณะกรรมการกลางรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน  (Common Data Set) 
 นางสาวสายสิริ    สายยศ  ที่ปรึกษา     
          นายโกศล       ธนูธรรมทัศน์  
 ๒.๑  นำงรุ่งทิวำ     สลำกัน             ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒  นำงบุหงำ     โสวภำค   กรรมกำร 
 ๒.3  นำงรัชนี  อัศวจุฬำมณี  กรรมกำร 
 2.4  นำงนิทรำ     สร้อยนำก  กรรมกำร 
 ๒.5  นำงสำวกำญจนภำ มำนิตย์   กรรมกำร 
 2.6  นำงสุรำงคณำ ถือคุณ   กรรมกำร 
 ๒.7  นำงสำวอำรีย์ พินิตธรรมนำถ  กรรมกำร 
 ๒.8  นำยนพอนันต์ นรโคตร   กรรมกำร 
 ๒.9  นำงเนติมำ  เหลี่ยมดี   กรรมกำร 
 2.10  นำงสำวพิมพ์มณี ภักดีธ ำรงเกียรติ          กรรมกำร 
 ๒.11  นำงนภำพร เหล่ำพิชิต  กรรมกำรและเลขำนุกำร              
 ๒.12  นำงสำวธิดำ พ่อค้ำ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2.13  นำยธนวัตร   มุมทอง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที่   
 ๑.  จัดท ำข้อมูลพื้นฐำน  (Common Data Set)  ของสถำนศึกษำ 
 ๒.  จัดท ำคู่มือและเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลกำรประกันคุณภำพตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ 
                สถำนศึกษำ 
 ๓.  จัดท ำปฏิทินจัดเก็บข้อมูลตำมประเด็นกำรประเมิน 
          ๔.  ด ำเนินกำรให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพ  และประเมินคุณภำพ  กำรประกันคุณภำพ 
               ภำยในสถำนศึกษำ   
 ๕.  รวบรวมข้อมูลและสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ 
                กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 ๖.  จัดท ำรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ (SAR)  เสนอต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือ 
               วิทยำลัย  หนว่ยงำนต้นสังกัด  และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เพื่อพิจำรณำและเปิดเผยรำยงำนนั้นต่อ 
               สำธำรณชน 
 7.  ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3.  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล 
     3.1  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 นางสาวธิรดา            ตระกูลพันธนันท์  ที่ปรึกษา ประเด็นที่  1.1,1.2,๑.8 
 นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี   ที่ปรึกษา ประเด็นที่  1.2,1.4,1.5,1.6,1.7 
       นางสาวสายสิริ  สายยศ   ที่ปรึกษา ประเด็นที ่ 1.3,1.4 
 3.1.๑  คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  1)  นำงนิทรำ  สร้อยนำก  ประธำนกรรมกำร 
  2)  นำยวินิจ  ตั้นจัด   กรรมกำร 
  3)  นำงปนัดดำ  อินทรศรี  กรรมกำร 

4) นำงสำวจุฑำมำส... 
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  4)  นำงสำวจุฑำมำส แก้วสุข   กรรมกำร 
  5)  นำงสำวนลินี  ดมหอม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  6)  นำงสำวธัญสุตำ จ ำปำโพธิ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3.1.2 คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินที ่ 1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
1) นำงเนติมำ  เหลี่ยมดี   ประธำนกรรมกำร 
2) นำงสำวพิมพ์มณี ภักดีธ ำรงเกียรติ          กรรมกำร 
3) นำงสำววิจิตรำ โทแก้ว   กรรมกำร 
4) นำยศุภกิจ  ศรีวิชำ   กรรมกำร 
5) นำงสุรำงคณำ ถือคุณ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6) นำงสำววันนิสำ สมปอง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3.1.3 คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 1)  นำงศิริพร  พงศธรวิวัฒน์  ประธำนกรรมกำร 

2) นำงสุกัญญำ  ธรรมรส            กรรมกำร 
3) นำงสำวจุติพร กลำงกัลยำ  กรรมกำร 
4) นำงสำววันเพ็ญ พริ้งเพรำะ  กรรมกำร 
5) นำงสำวขวัญศมน รัฐสมุทร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6) นำงศรีสุภำ  แจ่มใส   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3.1.4 คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

1) นำงสำวกำญจนภำ มำนิตย์   ประธำนกรรมกำร 
2) นำยพรพิทักษ์ ศรีแก้ว   กรรมกำร 
3) นำงสำววนิดำ คงชูดี   กรรมกำร 
4) นำงรุ่งทิพย์  จีนะกำญจน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5) นำงสำวรุ่งนภำ คิดกล้ำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3.1.5 คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
1) นำยวชิระ  ศรสุรินทร์  ประธำนกรรมกำร 
2) นำงพรจันทร์  เทพร ำพึง  กรรมกำร 
3) นำงชนิตำ  แสงประเสริฐ  กรรมกำร 
4) นำงสุกัญญำ  ธรรมรส   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5) นำงศิริพร  พงศธรวิวัฒน์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3.1.6 คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
1) นำงสุรำงคนำ ถือคุณ   ประธำนกรรมกำร 
2) นำงสำวกรณิกำร์ แก้วหล่อ  กรรมกำร 
3) นำงสำวกันตยำ เลิศอรุณรัตน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4) นำงสำวอริญำ เสพสุข   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 

3.1.7 คณะกรรมกำร... 
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3.1.7 คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

1) นำงสุรำงคนำ ถือคุณ   ประธำนกรรมกำร 
2) นำงสำวกรณิกำร์ แก้วหล่อ  กรรมกำร 
3) นำงรุ่งทิพย์  จีนะกำญจน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4) นำงสำวอริญำ เสพสุข   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3.1.8 คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินที่ 1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

1) นำงบุหงำ  โสวภำค   ประธำนกรรมกำร 
2) หัวหน้ำแผนกวิชำทุกแผนกวิชำ  กรรมกำร 
3) นำงนิทรำ  สร้อยนำก  กรรมกำร 
4) นำงสำวเกศสุดำ ศิลำเลิศ   กรรมกำรและเลขำนุกำร   

มีหน้าที่   
 ๑.  วำงแผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในตำมประเด็นกำรประเมินด้ำนที่ 1 
 ๒.  รวบรวมข้อมูล หลักฐำนตำมประเด็นกำรประเมินที่รับผิดชอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3.  ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
    3.2 คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลตามด้านที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
          นางการุณี   วิบูลชัย   ที่ปรึกษา  ประเด็นที่  2.1 
        นางสาวไพจันทร์  ปากดีสี   ที่ปรึกษา ประเด็นที่  2.2 
 3.2.๑ คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินที่ ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
ประเด็นการประเมินที ่๒.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑)  นำงสำวอำรีย์ พินิตธรรมนำถ  ประธำนกรรมกำร  
  2)  หัวหน้ำแผนกวิชำทุกแผนก   กรรมกำร 
  3)  นำงพรจันทร์  เทพร ำพึง  กรรมกำร 
  4)  นำงสำวธนำพร บุญเปล่ง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  5)  นำงชนิตำ  แสงประเสริฐ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที่   
 ๑.  วำงแผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในตำมประเด็นกำรประเมินด้ำนที่ 2 
 ๒.  รวบรวมข้อมูล  หลักฐำนตำมประเด็นกำรประเมินที่รับผิดชอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3.  ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
    3.3  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นการประเมินด้านที่  ๓  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
       นางแสงดาว              ศรีจันทร์เวียง  ที่ปรึกษา ประเด็นที่  ๓.๑,๓.2 
 นางสาวไพจันทร์   ปากดีสี  ที่ปรึกษา ประเด็นที่  ๓.๑,๓.2 
        3.3.๑ คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินที ่๓.๑ ครูผู้สอน 
  ๑)  นำงรชัน ี  อัศวจุฬำมณี  ประธำนกรรมกำร    
  2)  นำงสำวอำรีย ์  พินิตธรรมนำถ  กรรมกำร  
  3)  นำงสำวกำญจนภำ มำนิตย์   กรรมกำร 

3) นำงสำวกำญจนภำ... 



๕ 
 

  4)  นำงลัคนำ  จันทร์ศิริ   กรรมกำร 
  5)  นำงสุภำวด ี  สิงหลสำย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  6)  นำงสำวสุขมณฑำ พอกเพ่ิมดี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินที ่๓.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ ๓.๒.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
๑)  นำงสำวพัชรำภรณ์ พุกพอกสิน  ประธำนกรรมกำร   
2)  นำงรุ่งทิวำ  สลำกัน   กรรมกำร 
3)  นำงอรุณี  นำคสังข ์  กรรมกำร 
4)  นำงชนม์สิตำ  อุดมวีรพัฒน์  กรรมกำร 
5)  นำงรชัน ี  อัศวจุฬำมณี  กรรมกำรและลขำนุกำร 

  ประเด็นการประเมินที่ ๓.๒.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
1)  นำยนพอนันต์  นรโคตร   ประธำนกรรมกำร 

  2)  นำยพรพิทักษ์  ศรีแก้ว   กรรมกำร 
  3)  นำยสัมฤทธิ์  ดอนหมั่น  กรรมกำร 
  4)  นำยปณิธำน  ทองสุก   กรรมกำร 
  5)  นำยสัมฤทธิ์  สมเพชร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่   
          ๑.  วำงแผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในตำมประเด็นกำรประเมินด้ำนที่ 3 
 ๒.  รวบรวมข้อมูล  หลักฐำนตำมประเด็นกำรประเมินที่รับผิดชอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3.  ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
    3.4  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นการประเมินด้านที่  ๔  ด้านการมีส่วนร่วม 
 นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี             ที่ปรึกษา ประเด็นที่  ๔.๑ 
 นางสาวสายสิริ  สายยศ   ที่ปรึกษา ประเด็นที่  4.2  
 นางสาวธิรดา            ตระกูลพันธนันท์   ที่ปรึกษา ประเด็นที่  4.3    
 3.4.๑  คณะกรรมการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินที ่ ๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   ๑)  นำงสำวพิมพ์มณี ภักดีธ ำรงเกียรติ์           ประธำนกรรมกำร 
   2)  นำงสำววันเพ็ญ พริ้งเพรำะ  กรรมกำร 
   3)  นำงสำวนิตยำ สุทธิมูล   กรรมกำร 
   4)  นำงสำวอมรำวดี ขำวงำม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   5)  นำงสำวนิษำ  หำญนึก   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 3.4.2  คณะกรรมการด าเนนิงานตามประเด็นการประเมินที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน 

1) นำงชินินธร  เกิดสันเทียะ  ประธำนกรรมกำร 
2) หัวหน้ำแผนกวิชำทุกแผนก   กรรมกำร 
3) นำยพรพิชิต  โพธิวัฒน ์  กรรมกำร 
4) นำงสำวพิมพ์มณี ภักดีธ ำรงเกียรติ  กรรมกำร 

 

 5) นำงสำวนันท์นภัส... 
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5) นำงสำวนันท์นภัส รัฐสมุทร   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
6) นำงสำวนิษำ  หำญนึก   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 3.4.3  คณะกรรมการด าเนนิงานตามประเด็นการประเมินที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา   
1) นำงณิชำดำ  จันทร์กลิ่น  ประธำนกรรมกำร 
2) หัวหน้ำแผนกวิชำทุกแผนก   กรรมกำร 
3) นำงมยุรี  ศรีจันทร์เวียง  กรรมกำร 
4) นำงสำวจุติพร กลำงกัลยำ  กรรมกำร 
5) นำงสำวกฤตวรรณ รู้จิตร   กรรมกำร 
6) นำงสำวศิรินทร์ อ่อนอำจ  กรรมกำร 
7) นำงสำวนิตยำ สุทธิมูล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8) นำงสำวสุนันทำ เพ่ิมบุญ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

มีหน้าที่  
  ๑.  วำงแผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในตำมประเด็นกำรประเมินด้ำนที่  ๔ 
  ๒.  รวบรวมข้อมูล  หลักฐำนตำมประเด็นกำรประเมินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3.  ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
    3.5  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นการประเมินด้านที่  5  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 นางแสงดาว  ศรีจันทร์เวียง              ที่ปรึกษา ประเด็นที่  5.๑,5.2    
 นางสาวไพจันทร์  ปากดีสี   ที่ปรึกษา ประเด็นที่  5.3 
 นางสาวสายสิริ  สายยศ   ที่ปรึกษา ประเด็นที่  5.4,5.5 
 3.5.1  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นการประเมินที่ 5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน  
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม และประเด็นการประเมินที่ 5.2  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

1) นำยชวภณ  กนกบุญพิทักษ์  ประธำนกรรมกำร 
2) นำยไพรัตน์  โททอง   กรรมกำร 
3) นำงสำววนิดำ คงชูดี   กรรมกำร 
4) นำงสำวศิริลักษณ์ คลำยทุกข์  กรรมกำร 
5) นำงรัตน์ติกำล เข็มทอง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6) นำยจักรกฤษ จันทมล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 3.5.2  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นการประเมินที่ 5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  
1) นำยธวัชชัย  รัฐสมุทร   ประธำนกรรมกำร 
2) หัวหน้ำแผนกวิชำทุกแผนก   กรรมกำร 
3) นำยวชิระ  ศรสุรินทร์  กรรมกำร 
4) นำงชินินธร    เกิดสันเทียะ  กรรมกำร 
5) นำงสำวสุภำพร สอโส   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6) นำงสำวกันตยำ เลิศอรุณรัตน์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 

 
3.5.3 คณะกรรมกำร... 
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 3.5.3  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นการประเมินที่ 5.4,5.5 
   ประเด็นการประเมินที่  5.4  ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา  
   ประเด็นการประเมินที่  5.5  การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน 
   1)  นำยนพอนันต์ นรโคตร   ประธำนกรรมกำร 
   2)  นำยพรพิทักษ์ ศรีแก้ว   กรรมกำร 
   3)  นำยสัมฤทธิ์  ดอนหมั่น  กรรมกำร 
   4)  นำยปณิธำน  ทองสุก   กรรมกำร 
   5)  นำยสัมฤทธิ์  สมเพชร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   มีหน้าที่  
  ๑.  วำงแผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในตำมประเด็นกำรประเมินด้ำนที ่ 5 
  ๒.  รวบรวมข้อมูล  หลักฐำนตำมประเด็นกำรประเมินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3.  ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
4.  คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับแผนกวิชา 
 นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี   ที่ปรึกษา  
 นางการุณี  วิบูลชัย   ที่ปรึกษา 
4.๑  แผนกวิชาการบัญชี  
     4.๑.๑  นำงศิริพร   พงศธรวิวัฒน์  ประธำนกรรมกำร 
 4.๑.2  นำงรัชน ี   อัศวจุฬำมณี  กรรมกำร 
 4.๑.3  นำงสำวขณีดำ   จวงพันธ์  กรรมกำร             
        4.๑.4  นำงสมฤทัย  สันติวรวัฒน์  โรบินสัน กรรมกำร 
 4.๑.5  นำงสำวอำรีย์  พินิตธรรมนำถ  กรรมกำร 
       4.๑.๖  นำงนภำพร  วงค์นำค  กรรมกำร  
 4.๑.7  นำงสุกัญญำ   ธรรมรส  กรรมกำร 
 4.๑.8  นำงสำวนลินี        ดมหอม  กรรมกำร 
 4.๑.9  นำงเนติมำ   เหลี่ยมดี  กรรมกำร 
 4.1.10  นำงสำวกัลยำ     กิ่งแก้ว   กรรมกำร    
 4.1.11  นำงสำวธนำพร    บุญเปล่ง  กรรมกำร       
 4.๑.12  นำงสำวขวัญศมน  รัฐสมุทร  กรรมกำร 
      4.๑.13  นำงศรีสุภำ        แจ่มใส  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
4.๒  แผนกวิชาการจัดการส านักงาน 
 4.๒.๑  นำงนิภำวัลย ์     ธรรมธรำธำร  ประธำนกรรมกำร 
 4.๒.๒  นำงสำวพัชรำภรณ์   พุกพอกสิน  กรรมกำร 
 4.๒.๓  นำงนิทรำ สร้อยนำก  กรรมกำร 
 4.๒.๔  นำงสำวพิมพ์มณี  ภักดีธ ำรงเกียรติ์ กรรมกำร 
 4.๒.5  นำยชวภณ  กนกบุญพิทักษ์ กรรมกำร 
 4.๒.6  นำงสำววนิดำ  คงชูดี                  กรรมกำร 

4.2.7 นำงสำวเสมอใจ... 
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 4.๒.7  นำงสำวเสมอใจ  นวลศรี  กรรมกำร 
 4.2.8  นำยสัมฤทธิ์  สมเพชร  กรรมกำร 
 4.๒.9  นำงสำวบุษกร  แสนกล้ำ               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.๓  แผนกวิชาการตลาด 
 4.๓.๑  นำงศิรำภรณ์        เวียนไธสง  ประธำนกรรมกำร 
 4.๓.2  นำงรุ่งทิวำ สลำกัน        กรรมกำร 
 4.๓.3  นำงขนิษฐำ นิ่งน้อย  กรรมกำร 
 4.๓.4  นำงสำววันเพ็ญ พริ้งเพรำะ        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.๔  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 4.๔.๑  นำยวชิระ ศรสุรินทร์  ประธำนกรรมกำร 
 4.๔.2  นำยนพอนันต์ นรโคตร  กรรมกำร 
 4.๔.3  นำงอรุณ ี            นำคสังข์             กรรมกำร 
 4.๔.4  นำยสัมฤทธิ์ ดอนหมั่น  กรรมกำร 
 4.๔.5  นำยพรพิทักษ์         ศรีแก้ว      กรรมกำร 
 4.๔.6  นำงสุรำงคนำ ถือคุณ  กรรมกำร 
 4.๔.7  นำงสำวภัทรภร ละม้ำยวรรณ  กรรมกำร 
 4.๔.๘  นำงลัคนำ จันทร์ศิริ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.๕  แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
 4.๕.๑  นำงสำวแพรวำ รัตนะ   ประธำนกรรมกำร 
 4.5.2  นำงสำวนันท์นภัส รัฐสมุทร  กรรมกำร   
 4.๕.3  นำยศุภกิจ ศรีวิชำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.๖  แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ 
 4.๖.๑  นำยพรพิชิต โพธิวัฒน ์  ประธำนกรรมกำร 
 4.๖.๒  นำงสำวธันยำภรณ ์ ไชยสอน  กรรมกำร     
 4.๖.๓  นำงสำวกัญจนพร คงวัน   กรรมกำร 
 4.๖.๔  นำงสำวเมธำว ี สำระ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.๗  แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 4.๗.๑  นำงมยุรี ศรีจันทร์เวียง  ประธำนกรรมกำร 
 4.๗.2  นำยรัตน์ชตะ อินทรวิศิษฏ์  กรรมกำร  
 4.๗.3  นำงณิชำดำ บึ้งชัยภูมิ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.๘  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
 4.๘.๑  นำงชมนำด รัฐสมุทร                 ประธำนกรรมกำร 
 4.๘.2  นำงโชติกำ ดำทอง กรรมกำร 
 4.๘.3  นำงสำวปภำรัช บุญยืน  กรรมกำร 
 4.๘.4  นำงสำวดวงใจ        นำชัยทอง  กรรมกำร 
 4.๘.5  นำงสำวจุติพร กลำงกัลยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.๙  แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย 
 4.๙.๑  นำงสำวจินตนำ      ผำบสิมมำ  ประธำนกรรมกำร 
 4.๙.2  นำงสำวกรรณิกำร์    แก้วหล่อ  กรรมกำร 

4.9.3 นำงสำวนิตยำ... 
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 4.๙.3  นำงสำวนิตยำ สุทธิมูล  กรรมกำร 
 4.9.4  นำงสำวผดุงรัตน์      มีสังเกตุ  กรรมกำร 
 4.๙.5  นำงสำวสุวล ี บุญญำมณี  กรรมกำรและเลขำนุกำร      
4.๑๐  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 4.๑๐.๑  นำงสำวกรกนก แก้วเกิด  ประธำนกรรมกำร 
 4.๑๐.๒  นำงสำวนิกษ์นิภำ  หำญบำง  กรรมกำร 
 4.๑๐.๓  นำยไพรัตน์ โททอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.๑๑  แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
 4.11.1  นำงสำวกฤตชมำพร  ถึงทะเล  ประธำนกรรมกำร 
4.๑๒  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 4.๑๒.๑  นำยธวชัชัย  รัฐสมุทร  ประธำนกรรมกำร 
 4.12.2  นำงบุหงำ          โสวภำค  กรรมกำร 
 4.๑๒.3  นำงพรจันทร์ เทพร ำพึง  กรรมกำร 
 4.๑๒.4  นำงนันทวัน สุทธิยำนุช  กรรมกำร 
 4.๑๒.5  นำยวินิจ ตั้นจัด  กรรมกำร 
 4.๑๒.6  นำงจวงจันทร์  เลิศอรุณรัตน์  กรรมกำร 
 4.12.7  นำงสำวกัณจลักษณ์  ธนกุลฉลองศรี กรรมกำร 
 4.12.8  นำงปนัดดำ อินทรศรี  กรรมกำร 
 4.๑๒.9  นำงสำวกำญจนภำ  มำนิตย์  กรรมกำร 
 4.๑๒.10  นำงนภำพร เหล่ำพิชิต  กรรมกำร 
 4.๑๒.11  นำงชินินธร เกิดสันเทียะ  กรรมกำร    
 4.๑๒.๑2  นำงสำวธิดำ       พ่อค้ำ  กรรมกำร 
 4.๑๒.๑3  นำงสุภำวด ี สิงหลสำย  กรรมกำร   
 4.๑๒.๑4  นำงรุ่งทิพย์   จีนะกำญจน์  กรรมกำร 
 4.๑๒.๑5  นำงสำวสุภำพร   สอโส   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4.๑๒.๑6  นำงสำววิจิตรำ โทแก้ว  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 4.๑๒.๑7  นำงสำวกันตยำ   เลิศอรุณรัตน์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
มีหน้าที่   
 ๑.  ศึกษำสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำศึกษำ  พ.ศ. 2561 
      วำงแผนกำรด ำเนินงำน  ตำมขั้นตอนกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
      ระดับบุคคลและระดับแผนกวิชำ 
 ๒.  ศึกษำ  วิเครำะห์  กรอบและเครื่องมือจำกคณะกรรมกำรที่เก่ียวข้องกับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 
 ๓.  รวบรวมข้อมูล  วิเครำะห์ข้อมูล  และสรุปผลข้อมูลของแผนกวิชำ 
 ๔.  จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับบุคคล  และรวบรวมข้อมูลจัดท ำรำยงำนกำรประกัน  
      คุณภำพภำยใน  (SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ  ระดับแผนกวิชำ  รำยงำนต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 5.  ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

5) คณะกรรมกำร... 



๑๐ 
 

(นายนิวัติ  ตังวัฒนา) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 

 

 
5.  คณะกรรมการตรวจประเมิน 
     นายนิวัติ ตังวัฒนา  ที่ปรึกษา 
 5.๑  นำงสำวสำยสิร ิ สำยยศ  ประธำนกรรมกำร 
 5.2  นำงแสงดำว ศรีจันทร์เวียง       กรรมกำร 
 5.3  นำงสำวธริดำ  ตระกูลพันธนันท์ กรรมกำร 
 5.๔  นำงสำวไพจันทร์ ปำกดีสี  กรรมกำร 
 5.๕  นำงรุ่งทิวำ สลำกัน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5.๖  นำยโกศล ธนูธรรมทัศน์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
          5.๗  นำงนภำพร               เหล่ำพิชิต  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
          5.๘  นำงสำวธิดำ    พ่อค้ำ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ 
 ๑.  วิเครำะห์ประเด็นกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 
2561 
 ๒.  ตรวจสอบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกฝ่ำยทั้งผู้ปกครอง  ชุมชน  และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือ
      วิทยำลัย  ในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมประเด็นกำรประเมินที่ก ำหนด 
 ๓.  ตรวจสอบผลกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรของผู้เรียนให้เป็นไปตำมประเด็นกำรประเมินที่ก ำหนด 
 ๔.  ตรวจสอบกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ให้เป็นไปตำมประเด็นกำรประเมิน  
                ที่ก ำหนด 
 ๕.  ตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรในส่วนต่ำงๆ  ของสถำนศึกษำ /แผนกวิชำ  ทั้งจุดเด่น  จุดทีค่วรพัฒนำ และ 
                สิ่งที่ต้องได้รับควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
 ๖.  ก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมคุณภำพ  ตรวจสอบคุณภำพ  และประเมินคุณภำพ  กำรด ำเนินงำน           
      ของสถำนศึกษำ/แผนกวิชำ  ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  พ.ศ. 2561 
              
            ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำย  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ  มีควำมวิริยะ  อุตสำหะ  เสียสละ  เพ่ือให้เกิด
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพสูงสุด  บังเกิดผลดีแก่สถำนศึกษำและทำงรำชกำร 
 

         ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม   ๒๕๖2   เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



















 


