ก

คำนำ
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ล ะระดับและประเภทการศึกษา นั้น มาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่ อใช้เป็ น แนวทางส าหรับการดาเนินการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จานวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน
2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน้าที่
รับผิดชอบ
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทารายงานประเมินคุณภาพภายใน ที่สถานศึกษาต้องดาเนินการจัดส่ง
รายงานประเมินคุณภาพภายในต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนาผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ซึ่งกาหนดโดยคณะกรรมการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยประกอบกับเกณฑ์
การประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยในแต่ละ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ได้ประเมินคุณภาพเป็น 5 ระดับ นอกจากนี้ในแต่ละตัวบ่งชี้ยังได้แสดงให้เห็นถึงการดาเนินงาน
กิ จกรรม โครงการ ผลการด าเนิ นงาน เพื่ อน าเสนอต่ อหน่ วยงานต้ นสั งกั ด หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง และเปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป ซึ่งผลการประเมินครั้งนี้จะ
นาไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เพื่อ
ความเจริญสืบไป

(นายประชา ฤทธิผล)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ข

คำชี้แจง
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จัดทา
ขึ้ น เพื่ อ ให้ ใช้ เป็ น แนวทางในการประเมิ น ผล และติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีสาระสาคัญ ประกอบด้วย บทสรุปสาหรับผู้บริห าร ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
แผนพัฒ นาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 และ
คุณ ภาพการศึ กษาของสถานศึก ษาอาชีว ศึกษาตามมาตรฐานการอาชีว ศึกษา พ.ศ. 2561 เกณฑ์ การประเมิ น
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จานวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ไดแก มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ จานวน 3 ประเด็นการ
ประเมิน มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา จานวน 4 ประเด็นการประเมิน และมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ จานวน 2 ประเด็นการประเมิน จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จานวน 5 ด้าน ได
แก ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยพื้นฐาน เกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ผ่านระบบออนไลน์ และ
แบบบันทึกผล การประเมินคุณภาพการศึกษา
ซึ่งแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ไป
ใช้ในการประเมินผล ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และใช้ผลจากการประเมินเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์
ของหน่วยงานต้นสังกัด

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
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ส่วนที่ 1
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 2563 ที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสาคัญ ดังนี้

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
ประกอบด้วย
1.1 ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2562 ซึ่งการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษามีการกาหนด เป้าหมายที่จะมีระบบจัดการศึกษาอย่างมีทิศทางโดยมีการ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความสาเร็จทางการบริหารการจัดการ พอสรุป
ได้โดยสังเขป ดังนี้
การพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ในปีการศึกษา 2563 พบว่าสถานศึกษาดาเนินงาน
ได้ประสบความสาเร็จโดยการจัดระบบประกันคุณภายในสถานศึกษา สามารถนาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2551 กาหนดเป้าหมายการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อให้ ผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิประเภทวิชาและ สาขาวิชามี
คุณภาพอย่างน้อย 4 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะและด้าน
ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งกาหนดให้การ พัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร
ฐานสมรรถนะการพัฒนาการจั ดการเรียนการสอนและการพัฒนา คุณภาพการจัดการอาชีว ศึกษาในแต่ละระดับ
คุณวุฒิ ต้องเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐาน อาชีพ หรือตามความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการรับรอง หลักสูตรและคุณวุฒิการศึกษาของผู้สาเร็จการศึกษา โดยมี
1) ระบบบริหารภายในแบบมีส่วนร่วม
2) ระบบเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ
3) การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดาเนินการตามแผน การกากับติดตาม และประเมินผล สามารถ
สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา
4) ระบบติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน การนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
5) ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการดาเนินการ

2
เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5 ด้าน แล้วนั้น ปรากฏว่าระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.2 จุดเด่น
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคตของประเทศได้รับการส่งเสริมและมี
อั ต ราการขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น อย่ า งมาก จึ ง ส่ ง ผลให้ แ รงงานในระบบเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรมต้ อ งมี ค วามรู้
ความสามารถทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตามที่ระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนั้น ๆ ต้องการ ดังนั้น
การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพจึงต้องสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ต้องมีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
พัฒ นาหลั กสู ตร การจั ดการศึกษาและการวัดประเมินผล เพื่อให้ ได้ผ ลผลิ ตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีพและ
มาตรฐานสากล มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ทักษะทางภาษาและการ
สื่อสาร ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะที่เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันสามารถสนองตอบความต้องการกาลังคน ตลอดจนความต้องการของผู้เรียนเองที่จะนาไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้ตรงตามสาขาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เพื่อความก้าวหน้าตามเส้นทางอาชีพ
มีจุดเด่น ดังนี้
1) ระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สังคมมีความเชื่อมั่นต่อ
คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
2) ระบบการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานครู และบุคลากรทางการศึกษา
3) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา และสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันเพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
4) ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกาลังใจ และ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
5) ส่งเสริมสนับสนุนด้านวัส ดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสถาน
ประกอบการและผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
6) ระบบบริหารและการจัดการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ฝ่าย คือฝ่ายสถานศึกษาในฐานะผู้ผลิตกาลังคน
ฝ่ายผู้ผลิตสินค้าและบริการในฐานะผู้ใช้ประโยชน์ และฝ่ายกาลังคนที่เป็นผลผลิตจากสถานศึกษา
7) ระบบสนับสนุนทุนการศึกษาให้ได้ศึกษาต่อในระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ
8) มีปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาพอเพียงต่อการจัดการศึกษา
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9) สถานศึกษาเปิดสาขาอาชีพต้นแบบที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย
9.1) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
9.2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9.3) พลังงาน และพลังงานทดแทน
9.4) แม่พิมพ์
9.5) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
1.3 จุดที่ควรพัฒนำ
จัดทาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรที่ยึดโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ และรายละเอียด
ต้นแบบการผลิตและพัฒนากาลังคนในการ Up - Skills และ Re – Skills
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
พัฒนานวัตกรรมคลังปัญญาในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF Intelligent Center) เพื่อ
จัดระบบเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้

2. กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แนวทางการจัดทาแผนพัฒนากาลังคนของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ทีม่ ีภารกิจด้านการจัดการศึกษาและ
ความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือของกาลังคนให้ทันต่อเทคโนโลยีการผลิตและ
บริการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดทาแผนขับเคลื่อนกาลังคนในสาขาอาชีพที่จาเป็นต่อประเทศ ดังนี้
1) ทดลองนาร่องการผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาอาชีพที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve ในสาขา 1) หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ 2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) พลังงาน และพลังงานทดแทน 4) แม่พิมพ์ และ 5) อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่
2) ดาเนินการผลิตและพัฒนากาลังคนในประเด็นที่สาคัญ เช่น ศึกษาความต้องการกาลังคนทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ออกแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
3) สร้างความชัดเจนถึงรายละเอียดในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้/หลักสูตร
ฝึกอบรมและระบบการเทียบโอนประสบการณ์ การ Up - Skills และ Re - Skills
4) จัดทาคู่มือการดาเนินงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
5) จัดทาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรที่ยึดโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ

4

3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบ
คุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ ฉ บั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560 และมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ พ.ศ. 2561 พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ พัฒนา
สถานศึกษาระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567) ดาเนินการโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้การมีส่วนร่วม ตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี แผนงาน โครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติสู่ความสาเร็จและ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการในเชิงรุกเพื่อสร้างความโดดเด่น และค่านิยมต่อการเรียนอาชีวศึกษา

4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice)
การจัดการอาชีวศึกษาเป็ นการจัดการศึกษาในด้ านวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคน ในระดับฝี มือ
(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช.) ระดับเทคนิค (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส.) และระดับ
เทคโนโลยี (ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หรือ ทล.บ.) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาระยะยาว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิส ระ โดยในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและ พัฒนากาลั งคนอาชีวศึกษานั้น
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานอาชีพ ที่ได้กาหนดให้ ผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิมีคุณภาพทั้งด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความ
รับผิดชอบ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานที่ศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้อง
จัดให้มีการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สังคมมีความเชื่อมั่นต่อ คุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาด้วย
ตามที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและ
พัฒนากาลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562 –
2565 เพื่อรองรับและขับ เคลื่อนการจัดการศึกษาในการตอบโจทย์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ทั้ง 5
อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพในการต่ อยอด (First S-Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) โดยได้
คัด เลื อก 7 สาขาอาชี พ ที่ มี ความจ าเป็ น เร่ง ด่ว นต่อ การพัฒ นาประเทศตามกรอบคุณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ ประกอบด้ ว ย
1) โลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน 2) โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3) หุ่นยนต์แลระบบอัตโนมัติ 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 5) อาหารและเกษตร 6) ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงาน และพลังงานทดแทน
และ 7) แม่พิมพ์ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นั้นวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้จัดทาแผนขับเคลื่อนกาลังคนในสาขา
อาชีพที่จาเป็นต่อประเทศ 4 สาขา ประกอบด้วย 1) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 3) พลังงาน และพลังงานทดแทน และ 4) แม่พิมพ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมาย S-Curve โดยวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการวางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานตามที่ได้กาหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิของแต่ละอาชีพ มีความสอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
อาชีวศึกษา (Excellence Center) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นการจัดการอาชีวศึกษาที่ให้ความสาคัญกับการมี
ส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ใน
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว การบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรถือ
เป็นเครื่องมือสาคัญในการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กรอบ
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ รวมทั้ง
มาตรฐานอาชีพตามระดับคุณวุฒิ มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
2.1.1 ที่ตั้ง

เลขที่ 263 ถนนราชดาเนิน ตาบลท่าวัง อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80000
โทรศัพท์
0-7535-6062 , 0-7534-5384 โทรสาร. 0-7534-2268
ระบบเครือข่าย Internet www.tnk.ac.th
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2.1.2 ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป
วิทยาลั ยเทคนิ คนครศรี ธรรมราช จั ด ตั้ งขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2480 มี พื้ น ที่ 38 ไร่ 1 งาน ในนาม
โรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้ได้รับการพัฒ นาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นส่วน
ราชการระดับหน่วยงานอยู่ในการกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมี
ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลิตและพัฒ นากาลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือระดับฝีมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพช่ าง
อุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพประกอบอาชีพได้และอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข
2.1.3 การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)
2.1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในสภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม ตั้งอยู่ใกล้สถานที่
สาคัญ ๆ ได้แก่ วัด มัสยิด โรงเรียน โบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สถานีตารวจ
ไปรษณีย์ โรงพยาบาล สถานีเดินรถ ประจาทาง เทศบาลนคร ธนาคาร สถาบันการเงิน ศูนย์การค้า สนามกีฬา
กลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ร้านเสริมสวย ร้านค้าปลีก - ค้าส่ง คลินิกแพทย์ ฯลฯ
อาชีพของชุมชนโดยรอบ มีทั้งอาชีพธุรกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ธนาคาร ร้านขายทองรูปพรรณ โรงแรม
ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ อาชีพธุรกิจขนาดย่อม ได้แก่ ขายอาหาร ขายเสื้อผ้า ขายยา ขายวัสดุก่อสร้าง ขายเครื่อง
อุปโภคบริโภค ฯลฯ อาชีพข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ อาชีพอิสระ และอาชีพรับจ้าง
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2.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัย
นายประชา ฤทธิผล

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการวิทยาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ ร.ต.สุนทร เตียวัฒนาตระกูล

นายธนเดช นวลเจริญ

นายเสาร์ห้า ภู่ลา

นายธีรชาติ พจนมณี

งานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนและงบประมาณ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชาสามัญ

นางเพียงเพ็ญ ช้อยหล่วงจ่า

นายพิเชฐพงศ์ ช่วยสังข์

นายสุทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ

นางกิรณัฐ พุทธวรคุณ

งานบุคลากร

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานครูที่ปรึกษา

แผนกวิชาสัมพันธ์

นางสุภาศิณี ชนะราวี

นายปลวัชร เต่งภู่

นายเอกชัย กาลังเอื้อ

นางสาวนวลนภา นงค์นวล

งานการเงิน

งานความร่วมมือ

งานปกครอง

แผนกวิชาช่างยนต์

นางสิริพร ไหมสีเขียว

นายอานิสรณ์ คงวัดใหม่

นายมนัส นิระโส

นายบุญลือ ยิ่งคานึง

งานบัญชี

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นางสาวนิตยา บุญญวงค์

นายกฤษ ทัดระเบียบ

นายณรงค์ฤทธิ์ เมืองด้วง

นายสุชาติ รัตนสุภา

งานพัสดุ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

นายศิริชัย ศิลปะรัศมี

นายภัทร พงศ์กิตติคุณ

นางกมลทิพย์ ยุทธิวัฒน์

นางสุเพ็ญพร ป่ากว้าง

งานอาคารสถานที่

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายคารน บุญวงศ์

นางจิราวรรณ ทองคาดี

นายชัยยันต์ ขวัญเอื้อ

นายพงศ์เกษม เรืองช่วย

งานทะเบียน

งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

นายรัชชานนท์ เอมเอก

นางรัตนา แก้วเดช

นายอนุชิต รอดตัว

งานประชาสัมพันธ์

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

นายทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์

นายสุรนันท์ กล่อมเกลี้ยง

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายพรรัฐ ทองมี

นายสุเชษฐ์ อาจสมโภชน์

งานวัดผลและประเมินผล

แผนกวิชาโยธา

นางวราภรณ์ เชตวรรณ์

นายสมชาย ศรีเปาระยะ

งานสื่อการเรียนการสอน

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสาเริง ศรีสา

นางสาวนุชเนตร ชูแสง

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แผนกวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน

นายเศวต พันธ์ศรีโรจน์

นายวัฒนา คุณชล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

นายสุทธิชัย ไตรเมศวร์

นายวิมล ชูขันธ์

งานเทคโนโลยียานยนต์

งานเทคโนโลยีไฟฟ้า

นายอดิศักดิ์ ชูเกิด

นายพจนาฎ สุวรรณมณี
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2.2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่
2.2 ข้อมูลด้านผู้เรียน ประจาปีการศึกษา 2563

125
37
211
107
114
159
22
41
115
1150

-

-

-

184
25
-

94
-

29
24

-

รวม

ทวิภาคี

51
25

ปกติ

133
-

รวม

3
รวม

-

176
35
43

ทวิภาคี

35

ปกติ

ทวิภาคี

ปกติ
176
43

รวม

1

ระดับ/สาขางาน
ระดับ ปวช.
-ช่างยนต์/ยานยนต์
-ช่างยนต์/ตัวถังและสีรถยนต์
-ช่างยนต์/จักรยานยนต์และเครื่องยนต์
เล็กอเนกประสงค์
-ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล
-ช่างเชื่อมโลหะ/ผลิตภัณฑ์
-ช่างไฟฟ้ากาลัง/ไฟฟ้ากาลัง
-ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์
-ช่างก่อสร้าง/ก่อสร้าง
-โยธา/โยธา
-สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรม
-อุตสาหกรรมยาง/อุตสาหกรรมยาง
-เมคคาทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
ระดับ ปวส.
เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์
-เทคนิคเครื่องกล/ตัวถังและสีรถยนต์
-เทคนิคเครื่องกล/ยานยนต์ไฟฟ้า
-เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล
-เทคนิคการผลิต/แม่พิมพ์โลหะ
-เทคนิคโลหะ/เทคนิคการเชื่อมโลหะ
-ไฟฟ้า/ไฟฟ้าควบคุม
-ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากาลัง
-ไฟฟ้า/เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
-เมคคาทรอนิกส์
-อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
-ช่างก่อสร้าง/ก่อสร้าง
-โยธา
-เทคนิคพลังงาน
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
รวมทั้งหมด

ชั้นปี
2

123
24

483
84
43

-

62
20
192
107
96
132

13
-

75
20
192
107
96
132

63
20
121
69
59
114

27
26
19
-

90
20
147
88
59
114

35

125
37
211
107
114
159
22
41
115
1185

29
75
846

89

29
75
935

16
26
65
647

125

16
26
65
772

290
77
550
302
269
405
22
16
96
255
2892

108
8
54
14
71
80
46

44
9
18
44
7
-

152
9
8
54
18
14
71
124
7
46

105
34
13
46
65
12
80

42
12
32
40
6
-

147
12
34
32
13
46
105
12
6
80

-

-

-

299
21
8
88
50
27
117
229
12
13
126

56
46
7
45
535
1685

23
145
180

79
46
7
45
680
1865

61
46
53
515
1361

22
19
173
262

83
65
53
688
1623

-

-

-

162
111
7
98
1368
4260
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ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
แรกเข้า
ปวช.3
1,031
ปวส.2
763
รวม
1,794

สาเร็จการศึกษา
690
615
1,305

ผู้สาเร็จการศึกษา

(1) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปกติ/ทิวภาคี/เทียบโอน) ประจาปีการศึกษา 2563
ระดับ/สาขางาน
ชั้นปี
ปกติ
ทวิภาคี
เทียบโอน
ระดับ ปวช.
ช่างยนต์/ยานยนต์
ช่างยนต์/ตัวถังและสีรถยนต์
ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล
ช่างเชื่อมโลหะ/ผลิตภัณฑ์
ช่างไฟฟ้ากาลัง/ไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง/ก่อสร้าง
โยธา/โยธา
อุตสาหกรรมยาง/อุตสาหกรรมยาง
เมคคาทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม
ระดับ ปวส.
เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์
เทคนิคเครื่องกล/ตัวถังและสีรถยนต์
เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล
เทคนิคการผลิต/แม่พิมพ์โลหะ
เทคนิคโลหะ/เทคนิคการเชื่อมโลหะ
ไฟฟ้า/ไฟฟ้าควบคุม

รวม

79
55
13
116
64
54
101
12
24
57
575

27
22
24
24
18
115

-

106
22
79
13
140
82
54
101
12
24
57
690

94
26
12
42

39
10
23
-

-

133
10
26
23
12
42
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จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปกติ/ทิวภาคี/เทียบโอน) ประจาปีการศึกษา 2563
ระดับ/สาขางาน
ชั้นปี

รวม

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

49
12

33
6
21
18
150
265

-

ระดับ ปวส. (ต่อ)
ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากาลัง
ไฟฟ้า/เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
เมคคาทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

ช่างก่อสร้าง/ก่อสร้าง
โยธา
เทคโนโลยียาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม ปวส.
รวมทั้งหมด

77
58
44
51
465
1,040

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา มีงานทา หรือศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
แรกเข้า
สาเร็จการศึกษา
ปวช.3
992
572
ปวส.2
753
630
รวม
1,745
1,202

82
12
6
77
79
62
51
615
1,305

มีงานทา หรือศึกษาต่อ
563
545
1,108
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9
4
6
3
2
5
7
3
4

22
13
7
30
5
17
11
13
7
7

3
15
18

1
8
13
115

2
7
5
57

3
15
18
168 4
172

แผนกวิชาสามัญ
แผนกวิชาสัมพันธ์
รวม
รวมทั้งสิ้น

172

172

3

1
4

24
9
7
16
4
13
7
10
8
6

14
1
4
2
3

1
1

1

1

1
1
6
38

2
14
12
132
172

ต่ากว่าปริญญาตรี

16
9
7
24
2
15
6
6
5
3

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

มี

25
13
7
30
5
17
11
13
8
7

แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ใบประกอบ
วิชาชีพ

ปริญญาโท

ครูพิเศษ

แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกล
แผนกวิชาช่างเชื่อม
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างโยธา
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สถานภาพ

ปริญญาเอก

จานวน
(คน)

ไม่มี

แผนกวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

ครูประจา

2.3 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา

1

1

สอนตรง
สาขา
(คน)
25
13
7
30
5
17
11
13
8
7
3
15
18
172
172
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ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2563
ประเภท
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/
ผู้อานวยการ/ รองผู้อานวยการ/
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/
ผู้ที่ได้รับการรับรอง
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการ(อื่น)
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่ / บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรอื่นๆ
(นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/
พนักงานขับรถ/ ฯ)
รวม ครู
รวมทั้งสิ้น

2.4 ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
ศิลปกรรม
คหกรรม
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น

ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบวิชาชีพ
(คน)

สอนตรงสาขา(คน)

4

4

-

113

113

113

2
2
2
57
44

2
53
-

2
57
-

11

-

-

172
235

168
168

172
172

ระดับปวช.
(สาขาวิชา)
9

ระดับปวส.
(สาขาวิชา)
9

รวม
(สาขาวิชา)
18

1
10

1
10

2
20

13
2.5 ด้านอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ / อาคารห้องสมุด
อาคารอเนกประสงค์
อาคารอื่น ๆ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของ
สถานศึกษา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

จานวน (หลัง)
3
12
1
1
3
200
200
200

2.6ด้านงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน (บาท)
763,910.40
9,797,798.32
2,068,000.00
32,711,854.12
3,590,297.57
48,931,860.41

2.7 ข้อมูลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
จานวนผู้เรียนที่
จานวนผู้เรียนที่ผ่าน จานวนผู้เรียนที่ได้คะแนน
ลงทะเบียนเรียน
การประเมิน
V-NET
ครบทุกรายวิชาตาม
VQ ในครั้งแรก
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
โครงสร้างหลักสูตร
ระดับชาติขึ้นไป
ปวช.3
761
745
ปวส. 2
671
662
รวม
1432
1407
( จานวนนักเรียน ปวช.3 ที่สมัครเข้ารับการทดสอบ V-NET 116 คน เข้าสอบ 40 คน สอบผ่าน 37 คน )
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2.8 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
ฝีมือเยี่ยม วิชาการเป็นเลิศ คุณธรรมสูงยิ่ง
อัตลักษณ์
“ทักษะดี มีคุณธรรม”
ครูมีคุณธรรมอัตลักษณ์ คือ
“รับผิดชอบ มีวินัย พอเพียง”
เอกลักษณ์
“บริการวิชาชีพ”
2.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
“ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เป็นองค์กรผลิตกาลังคนด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน สู่สากลอย่างยั่งยืน ”
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. พัฒนางานวิจัย สร้างนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
3. บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
4. ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม
2. ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามข้อกาหนดของหลักสูตร
3. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการยอมรับในระดับชาติ
4. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชน
5. งานบริการวิชาการสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้
6. เป็นศูนย์สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพสอดคล้องกับบริบท หรือวิถีชุมชน และสังคม
7. บุคลากรและผู้เรียนตระหนักถึงความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตระหนักถึงคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อม
8. จัดทารายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงลงในหลักสูตรและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ที่ทาการเปิดสอน
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9. บุคลากรและผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
10. ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
11. การบริหารงานสถานศึกษาโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับของบุคลากร
12. เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
13. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจ อุทิศตนในการปฏิบัติงาน
14. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ การพัฒนาให้มีคุณวุฒิและ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาให้ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบทุกด้าน
3. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนจัดทาผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ตลอดจน
มีการเผยแพร่
4. เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ และเป็นที่พึ่งของชุมชน
5. ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
6. ปลูกฝังจิตสานึกด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาอย่างเข้มข้น
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตร ฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน
พันธกิจที่ 2 พัฒนางานวิจัย สร้างนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและ นวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ประสานความร่วมมือกับอุตสาหกรรมชุมชน และสังคมในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน
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พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการ ให้เกิดบูรณาการกับการเรียนการสอนและ การวิจัย
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้ทันต่อ เทคโนโลยีและวิชาชีพในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาห้องปฏิบัติการหรือสถานที่บ่มเพาะให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
พันธกิจที่ 4 ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตสานึกให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและตระหนักในความสาคัญของ ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการ การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่น ๆ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา
พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ เกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างเป็นเอกภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่ ทันสมัยและคล่องตัว
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างวิสัยทัศน์การบริหารจัดการด้วย หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 7 นาวิธีการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างระบบค่าตอบแทนที่ยึดโยงกับสมรรถนะทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 10 สร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะ รองรับต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 12 สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพโดยยึดหลักสมรรถนะเป็นฐานเพื่อเป็นแรงจูงใจและธารงรักษาไว้
ซึ่งบุคลกรที่มีคุณภาพ
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2.10 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
ชื่อรางวัลและผลงาน
รางวัล
ระดับ (จังหวัด/ หน่วยงานที่จัด
ภาพประกอบ
ภาค/ชาติ)
Mini Smart Farms)
ชนะเลิศ
จังหวัด
สานักงาน
Farm Of The Future
ระดับเหรียญ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
ทอง
การอาชีวศึกษา
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์
และระบบสมองกลฝังตัว

ชนะเลิศ
เหรียญทอง

พอเพียงฟาร์ม Phor Phiang Farms

รองชนะเลิศ จังหวัด
สานักงาน
อันดับ 2
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
เหรียญเงิน
การอาชีวศึกษา

หุ่นยนต์รับส่งยาและเวชภัณฑ์แบบ
กึง่ อัตโนมัติ

รองชนะเลิศ
อันดับ 3
เหรียญ
ทองแดง

จังหวัด
นครศรีธรรมราช

สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์
และระบบสมองกลฝังตัว

เหรียญ
ทองแดง

จังหวัด
สานักงาน
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีชีวภาพ Star
Fruit Anti – Acne

เหรียญเงิน

จังหวัด
สานักงาน
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เหรียญเงิน
กล่องพลังงานไฟฟ้าแบบพกพา

จังหวัด
สานักงาน
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

จังหวัด
สานักงาน
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ชื่อรางวัลและผลงาน

รางวัล

ชุดทดลองการแกะสลักระบบ CNC (CNC เหรียญ
Engraving Experiment Set)
ทองแดง

ระดับ (จังหวัด/ หน่วยงานที่จัด
ภาค/ชาติ)
จังหวัด
สานักงาน
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เหรียญ
ชุดทดสอบสายดินสาหรับปลั๊กไฟฟ้า ทองแดง

จังหวัด
สานักงาน
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ถังขยะอัจฉริยะ

เหรียญ
ทองแดง

จังหวัด
สานักงาน
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
บันไดเคลื่อนที่อเนกประสงค์

เหรียญทอง

จังหวัด
สานักงาน
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เหรียญ
มินิแอร์
ทองแดง

จังหวัด
สานักงาน
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สารสกัดตะไคร่หอมและผิวมะกรูด
ไล่ยุง

จังหวัด
สานักงาน
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

เหรียญ
ทองแดง

สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ เหรียญเงิน
และระบบสมองกลฝังตัว เกมปริศนา
คณิตศาสตร์

จังหวัด
สานักงาน
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เหรียญ
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ eco
ทองแดง
solarcell

จังหวัด
สานักงาน
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ภาพประกอบ
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ชื่อรางวัลและผลงาน

รางวัล

ระดับ (จังหวัด/ หน่วยงานที่จัด
ภาค/ชาติ)
จังหวัด
สานักงาน
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
เครื่องมือถอดลูกหมากด้วยระบบไฮ
ดรอลิกส์

เหรียญ
ทองแดง

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
เครื่องมือบริการแบตเตอรี่

เหรียญ
ทองแดง

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
เครื่องมือพิเศษถอดหัวเพลาขับหน้า
รถยนต์

รองชนะเลิศ จังหวัด
สานักงาน
อันดับ 3
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
เหรียญทอง
การอาชีวศึกษา

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
เครื่องลอกแบบบานอะลูมิเนียม

เหรียญ
ทองแดง

จังหวัด
สานักงาน
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์
และระบบสมองกลฝังตัว

เหรียญ
ทองแดง
เครื่องวัดการ
ใช้พลังงาน
ไฟฟ้า
เข้าร่วมการ
ประกวด
ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
ประเภทที่ 2
เหรียญ
ทองแดง

จังหวัด
สานักงาน
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
เครื่องสไลด์ผัก ผลไม้

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
เครื่องสไลด์อเนกประสงค์
กึ่งอัตโนมัติ

จังหวัด
สานักงาน
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

จังหวัด
สานักงาน
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

จังหวัด
สานักงาน
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ภาพประกอบ
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ชื่อรางวัลและผลงาน

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
เครื่องหั่นผักกึง่ อัตโนมัติ

เหรียญ
ทองแดง

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
โรงเพาะเห็ดควบคุมอัตโนมัติ

เหรียญ
ทองแดง

สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้า สาขา
พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์
(ประมวลผลคา) ระดับ 1

ได้รับ
อนุญาตเป็น
ผู้ดาเนินการ
ทดสอบ
มาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน
สาขาอาชีพ ช่างเครื่องกล สาขา ช่าง ได้รับ
ซ่อมบารุงรักษาเครื่องกล ระดับ 1 อนุญาตเป็น
ผู้ดาเนินการ
ทดสอบ
มาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน
สาขาอาชีพ ช่างเครื่องกล สาขา ช่าง ได้รับ
สีรถยนต์ ระดับ 1 ได้รับใบอนุญาต อนุญาตเป็น
เป็นผู้ดาเนินการทดสอบมาตรฐาน ผู้ดาเนินการ
ฝีมือแรงงาน
ทดสอบ
มาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน
สาขาอาชีพ ช่างเครื่องกล สาขา ช่าง ได้รับ
เคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ
อนุญาตเป็น
ผู้ดาเนินการ
ทดสอบ
มาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน

ระดับ (จังหวัด/ หน่วยงานที่จัด
ภาค/ชาติ)
จังหวัด
สานักงาน
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
จังหวัด
สานักงาน
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
จังหวัด
ศูนย์ทดสอบ
นครศรีธรรมราช มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน

จังหวัด
ศูนย์ทดสอบ
นครศรีธรรมราช มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน

จังหวัด
ศูนย์ทดสอบ
นครศรีธรรมราช มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน

จังหวัด
ศูนย์ทดสอบ
นครศรีธรรมราช มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน

ภาพประกอบ
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ชื่อรางวัลและผลงาน

รางวัล

ระดับ (จังหวัด/
ภาค/ชาติ)
ระดับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
ภาคใต้

หน่วยงานที่จัด

อุปกรณ์ปอกสายไฟ

รางวัลที่ 3

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา
(Stem Education)

ชนะเลิศ

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

รองชนะเลิศ ระดับภาค
อันดับ 2
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะการสารวจเพื่อการ รองชนะเลิศ ระดับภาค
ก่อสร้าง ระดับ ปวส.
อันดับ 2
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
ระดับ ปวช.

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ ระดับภาค
อันดับ 2
ภาคใต้

การแข่งขันทักษะประมาณราคาการ ชนะเลิศ
ก่อสร้าง
การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษา

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ ระดับภาค
อันดับ 2
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะออกแบบและเขียน รองชนะเลิศ
แบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.) อันดับ 1

การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศ
รถยนต์ (ปวส.)

กระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ และ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้านคร
เหนือ

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ ระดับภาค
อันดับ 2
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ภาพประกอบ
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รางวัล

ระดับ (จังหวัด/ หน่วยงานที่จัด
ภาค/ชาติ)
การแข่งขันทักษะการออกแบบ
รองชนะเลิศ ระดับภาค
สานักงาน
ระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วย อันดับ 2
ภาคใต้
คณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์ (ปวส.)
การอาชีวศึกษา
การแข่งขันทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ PLC (ปวส.)

รองชนะเลิศ ระดับภาค
อันดับ 1
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจ
ซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
(Mobile Amplifier) (ปวช.)

ชนะเลิศ

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะการแข่งขันทักษะ รองชนะเลิศ ระดับภาค
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) อันดับ 2
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะงานปูน(สาขาวิชา
ช่างก่อสร้าง,สาขาวิชาช่างโยธา)
(ปวช.)

ชนะเลิศ

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะงานไม้ (ปวช.)

ชนะเลิศ

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะการสารวจเพื่อการ รองชนะเลิศ ระดับภาค
ก่อสร้าง (ปวส.)
อันดับ 2
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ของ ชนะเลิศ
คนพันธ์ R (คละได้)

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

การประกวดดนตรีสากล (คละได้)

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

ภาพประกอบ

23
ชื่อรางวัลและผลงาน

รางวัล

การประกวดพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ (English
Demonstation Contest)

ชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การ
ประกวดดนตรีไทย

ชนะเลิศ

ระดับ (จังหวัด/ หน่วยงานที่จัด
ภาค/ชาติ)
ระดับภาค
สานักงาน
ภาคใต้
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ระดับภาค
ภาคใต้

ภาพประกอบ

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมใน
รอบปีการศึกษา)
ชื่อรางวัลและผลงาน
รางวัล
ระดับ
หน่วยงานที่จัด
ภาพประกอบ
(จังหวัด/
ภาค/ชาติ)
โครงการพระพฤหัสบดี
รางวัลพระ
ระดับจังหวัด สานักงาน (สกสค.)
นายจิรพัฒน์ ลิ่มทอง
พฤหัสบดี
กระทรวงศึกษาธิก
าร
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
นางสาววารินทิพย์ ฤทธิ์พลัด

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การประกวดมารยาทไทย
นางสาวภานุมาศ สินธู

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ระดับ
ปวช.
นางสาวเพ็ญผกา มีช่วย
นางสาวสิเรียม ทองมาก
การแข่งขันตอบปัญหาวิชา
หน้าที่พลเมือง และ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

นางสาวราภรณ์ ทับทิมทอง
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ระดับ
(จังหวัด/
ภาค/ชาติ)

หน่วยงานที่จัด

ชนะเลิศ

ระดับจังหวัด

นางสาววารินทิพย์ ฤทธิ์พลัด

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การประกวดมารยาทไทย
นางสาวภานุมาศ สินธู

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ระดับ
ปวช.
นางสาวเพ็ญผกา มีช่วย
นางสาวสิเรียม ทองมาก
การแข่งขันตอบปัญหาวิชา
หน้าที่พลเมือง และ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

ระดับจังหวัด

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

กีฬา เซปักตะกร้อ
ทีม ชาย รุ่นอายุ 18 ปี

รางวัล

นายโกมล สงเสริมสกุล

นายเอกชัย กาลังเกื้อ
นายอัศวิน เกิดสมบัติ
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

นางสาวราภรณ์ ทับทิมทอง

กีฬา เซปักตะกร้อ
ทีม ชาย รุ่นอายุ 18 ปี
นายโกมล สงเสริมสกุล

นายเอกชัย กาลังเกื้อ
นายอัศวิน เกิดสมบัติ
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
ประเภทการประกวดพูดสาธิต
เป็นภาษาอังกฤษMr.Ervin
juilus icente

ภาพประกอบ
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รางวัล

ระดับ
(จังหวัด/
ภาค/ชาติ)
ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

หน่วยงานที่จัด

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภท
การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ คาวิจิตร

รางวัลชมเชย

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
ประเภทการประกวดสุนทร
พจน์ภาษาจีนกลาง

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะงานเครื่องเล็ก รองชนะเลิศ
ดีเซล
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะงาน
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
นายอดิศักดิ์ ชูเกิด

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์
ดีเซล
นายเศวต พันธ์ศรีโรจน์
นายวสันต์ แซ่ฮั่น
การแข่งขันทักษะงานปรับ
อากาศรถยนต์
นายชัยยันต์ ขวัญเกื้อ

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

นางสาวกัญญพัชร ทองแป้น

การแข่งขันทักษะงาน
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
นายธีระวัฒน์ บุญทะวงศ์

นายวัชรินทร์ สิริพัฒนพิพัฒน์

การแข่งขันทักษะงาน
จักรยานยนต์
นายวัชรินทร์ สิริพัฒนพิพัฒน์

ภาพประกอบ
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รางวัล

ระดับ
(จังหวัด/
ภาค/ชาติ)
ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

หน่วยงานที่จัด

การแข่งขันทักษะการกลึง กัด
ดัด ไส ชิ้นงาน
นายพีระชัย ชัยเล็ก

ชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะเขียนแบบ
เครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
นายสุชาติ รัตนสุภา

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะเขียนงานวัด
ละเอียด
นางสาวนิตญา ศรีสวัสดิ์

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ รองชนะเลิศ
นายวีรพงศ์ คงช่วย
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

แข่งขันทักษะออกแบบและ
ชนะเลิศ
เขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์
นายเสฎวุฒิ สุดคิด
แข่งขันทักษะออกแบบและผลิต ชนะเลิศ
ด้วยอมพิวเตอร์ (CAD-CAM)
นายอานาจ ศรีจันบาล

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะตรวจสอบและ
ทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ
ปวช.
นายศุภรณ์ กาญจนอารี

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะ
การเชื่อม SMAW&GTAW

รองชนะเลิศอันดับ 2
และรองชนะเลิศอันดับ
3

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

นายชานาญ พระภายไชย

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ
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รางวัล

ระดับ
(จังหวัด/
ภาค/ชาติ)
ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

หน่วยงานที่จัด

แข่งขันทักษะการเชื่อม
SMAW&GTAW&GMAW นาย
ชานาญ จันทรมณี

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบ
และทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ
ปวส.
นายพงศ์เกษม เรืองช่วย

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
นายสามารถ หนูพันธ์

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้า
และควบคุมไฟฟ้า
นายวสันต์ สุขย้อย

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะการออกแบบ
ชนะเลิศ
ระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้า
ด้วยคอมพิวเตอร์
นางสาวกฤติกา พรหมมาศ
การแข่งขันทักษะการเขียน
ชนะเลิศ
โปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ PLC
นายจิรพัฒน์ ลิ่มทอง

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะการแข่งขัน
ทักษะออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศ
อันดับ 3

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

นางสาวนันท์กมล ศรณรินทร์

การแข่งขันทักษะประกอบและ
ตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่
นายสุทธิชัย คีรีเพชร

ภาพประกอบ
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การแข่งขันทักษะ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
นายอุเทน เพ็ชรทอง

รางวัล

ชนะเลิศ

ระดับ
(จังหวัด/
ภาค/ชาติ)
ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

หน่วยงานที่จัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะแมคคาทรอนิกส์ ชนะเลิศ
และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช.
นายปัญจนัท คณธนา
นายเปรมวุฒิ สังขาว

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะแมคคาทรอ
นิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส.
นายจิรพัฒน์ ลิ่มทอง

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
นางสุนิษา ผลอินหอม

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะงานปูน
(สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, โยธา)
นายทินศักดิ์ อิทรจงจิต

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะงานไม้
นายธีรภาพ พลพิชัย

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะประมาณราคา
งานก่อสร้าง
นายสุเชษฐ์ อาจสมโภชน์

ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะการสารวจ
เพื่อการก่อสร้าง
นายอภิสิทธิ์ ทองสุข
การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต
นายปรเมศว์ วิบุลศิลป์

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช
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รางวัล

ระดับ
(จังหวัด/
ภาค/ชาติ)
ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

หน่วยงานที่จัด

การแข่งขันทักษะงานฝีมือ
นายอภิพงศ์ ชิ้นประกอบเกิด

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

การแข่งขันทักษะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
นางสาวนุชเนตร ชูแสง
นายทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์
การแข่งขันทักษะเทคโนโลยี
เครือข่าย
นายชลทิต ขุนดา
นางสาวปิยทิพย์ อินทร์อักษร
การประกวดผลงานสะเต็ม
ศึกษา (Stem Education)
นายประชา ฤทธิผล
นายธีรชาติ พจนมณี
การประกวดผลงานสะเต็ม
ศึกษา (Stem Education)
นางสาวสิเรียม ทองมาก

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

การประกวด
ผลงานสะเต็ม
ศึกษา

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ปวช)
นายทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์

การแข่งขันทักษะ
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (ปวช)

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
นายอติชาต ทองมะลิ
นายเจษฎา ศรีทรัพย์
นางสุนิษา ผลอินหอม
นายกรทักษ์ คล้ายดอกจันทร์
การแข่งขันทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
นางสุนิษา ผลอินหอม
นายเจษฎา ศรีทรัพย์

การแข่งขันทักษะ ระดับภาค
การเขียน
ภาคใต้
โปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ระดับภาค
ภาคใต้

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช
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คณะกรรมการ การแข่งขัน
ทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (ปวช)
นายปรีชา จารัสฉาย
นางสาวนุชเนตร ชูแสง
นางสาวปิยทิพย์ อินท์อักษร
นายทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์
การแข่งขันทักษะการจัดการ
ระบบเครือข่าย
นางสิริพร ไหมสีเขียว
นายกรทักษ์ คล้ายดอกจันทร์
การแข่งขันทักษะการพัฒนา
มัลติมีเดียแบบหลายมิติ
นายกรทักษ์ คล้ายดอกจันทร์
นายทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์
นายกฤษ ทัดระเบียบ
นายอติชาติ ทองมะลิ
การแข่งขันทักษะการสารวจ
เพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส.
นายธีรชาติ พจนมณี
นายยุทธการ เรืองเต็ม
นายสุเชษฐ์ อาจสมโภชน์
นายธีระวุฒ ปรางสุรางค์
นายพิชัย บัวจีน
การแข่งขันทักษะการสารวจ
เพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส.
นายอภิสิทธิ์ ทองสุข
คณะกรรมการการแข่งขัน
ทักษะการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
ระดับ ปวช.

รางวัล

ระดับ
(จังหวัด/
ภาค/ชาติ)
คณะกรรมการ
ระดับภาค
การแข่งขันทักษะ ภาคใต้
การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
(ปวช)
คณะกรรมการ
การแข่งขันทักษะ
การจัดการระบบ
เครือข่าย
คณะกรรมการ
การแข่งขันทักษะ
การพัฒนา
มัลติมีเดียแบบ
หลายมิติ

หน่วยงานที่จัด

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

คณะกรรมการ
ระดับภาค
การแข่งขันทักษะ ภาคใต้
การสารวจเพื่อ
การก่อสร้าง
ระดับ ปวส.

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

คณะกรรมการ
ระดับภาค
การแข่งขันทักษะ ภาคใต้
การออกแบบและ
พัฒนา

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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รางวัล

ระดับ
(จังหวัด/
ภาค/ชาติ)

หน่วยงานที่จัด

นายบุญฤทธิ์ ทองโอ
นายเอกชัย กาลังเกื้อ
นายสุรนันท์ กล่อมเกลี้ยง
การแข่งขันทักษะการออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ ระดับ ปวช.
นายธนกร สิทธิไชยากุล

โปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ ระดับ
ปวช
รองชนะเลิศ
ระดับภาค
อันดับ 2
ภาคใต้

การแข่งขันทักษะประมาณราคา
การก่อสร้าง
นายธีรชาติ พจนมณี
นายสุเชษฐ์ อาจสมโภชน์
นายวีรชิต คงด้วง

คณะกรรมการ
ระดับภาค
การแข่งขันทักษะ ภาคใต้
ประมาณราคา
การก่อสร้าง

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะประมาณ
ราคาการก่อสร้าง
นายสุเชษฐ์ อาจสมโภชน์

ชนะเลิศ

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษา
นางสาวสุเพ็ญพร ป่ากว้าง
นางสาวเพ็ญผกา มีช่วย

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะออกแบบและ
เขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ (ปวส.)
นายยงยุทธ พุ่มทิม

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะงานปรับ
อากาศรถยนต์ (ปวส.)
นายชัยยันต์ ขวัญเกื้อ

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะการออกแบบ รองชนะเลิศ
ระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้า อันดับ 2
ด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.)
นางสาวกฤติกา พรมมาศ

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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รางวัล

การแข่งขันทักษะการเขียน
รองชนะเลิศ
โปรแกรมควบคุมโปรแกรมเม อันดับ 1
เบิลคอนโทรลเลอร์ PLC (ปวส.)
นายจิรพัฒน์ ลิ่มทอง
การแข่งขันทักษะประกอบและ
ชนะเลิศ
ตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)
(ปวช.)
นายสุทธิชัย คีรีเพชร

ระดับ
(จังหวัด/
ภาค/ชาติ)
ระดับภาค
ภาคใต้

หน่วยงานที่จัด

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะการแข่งขัน
ทักษะออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.)
นางสาวนันท์กมล ศรณรินทร์
การแข่งขันทักษะงานปูน
(สาขาวิชาช่างก่อสร้าง,
สาขาวิชาช่างโยธา)(ปวช.)
นายทินศักดิ์ อินทรจงจิต
การแข่งขันทักษะงานไม้ (ปวช.)
นายธีรภาพ พลพิชัย

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะการสารวจ
เพื่อการก่อสร้าง (ปวส.)
นายอภิสิทธิ์ ทองสุข

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ชนะเลิศ
ของคนพันธ์ R (คละได้)
นายณรงค์ ยุทธิวัฒน์

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

การประกวดดนตรีสากล (คละได้) ชนะเลิศ
นางกมลทิพย์ ยุทธิวฒ
ั น์

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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การประกวดพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ (English
Demonstation Contest)
นายสุรินทร์ คาวิจิตร
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การ
ประกวดดนตรีไทย
นายสุทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ
นางสาวเกศินิ มณีชาญ
ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีศรี
อาชีวศึกษาครูดีศรีอาชีวศึกษา”

รางวัล

ชนะเลิศ

ระดับ
(จังหวัด/
ภาค/ชาติ)
ระดับภาค
ภาคใต้

หน่วยงานที่จัด

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ครูดีศรี
อาชีวศึกษา

ระดับ
อาชีวศึกษา

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

อุปกรณ์ปอกสายไฟ
นายจิรพัฒน์ ลิ่มทอง
นางชวนชม ลิ่มทอง

รางวัลที่ 3

ได้รับคัดเลือกเป็น “Excellent

Excellent
Teacher 4.0

ระดับ
อาชีวศึกษา
และ
อุดมศึกษา
ภาคใต้
ระดับ
อาชีวศึกษา

กระทรวงการ
อุดมศึกษา และ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้านครเหนือ
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลชมเชย

ระดับ
อาชีวศึกษา

กระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ

เข้าร่วมการ
แข่งขัน

ระดับประเทศ บริษัท ฮอนด้า ออ

นายทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังค์

Teacher 4.0”

นายกฤษ ทัดระเบียบ
นายทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์

นายจิรพัฒน์ ลิ่มทอง

เครื่องล้างคัดแยกหอยแครง
นางสุนิษา ผลอินหอม
นายกฤษ ทัดระเบียบ
นายปกรณ์ รักฉิม
การแข่งขันฮอนด้าประหยัด
เชื้อเพลิง ประเภทรถตลาด
นายชัยยันต์ ขวัญเกื้อ
นายเศวต พันธ์ศรีโรจน์
นายธีระวัฒน์ บุญทะวงศ์

โตโมบิล (ประเทศ
ไทย) จากัด
ร่วมกับ
วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ
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รางวัลและผลงานของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปี
การศึกษา)
ชื่อรางวัลและผลงาน
รางวัล ระดับ (จังหวัด/ หน่วยงานที่จัด
ภาพประกอบ
ภาค/ชาติ)
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และ ชนะเลิศ จังหวัด
จังหวัด
ประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้ง กีฬา เซปัก นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
ที่ 63 ประจาปี 2563 “นครเกมส์”
ตะกร้อ
ร่วมกับองค์การ
นายณัฐวุฒิ เพชรานนทท์
ทีม ชาย
บริหารส่วน
นายศุภกร คลิ้งทอง
รุ่นอายุ 18
จังหวัด
นายณสกล คลิ้งทอง
ปี
นครศรีธรรมราช
นายวรภัทร แก้วธวัชวิเศษ
นายฐิตนิ ันท์ พรรรณนา

ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและ
เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
ระดับ ปวส.
นายวรรธก รู้รัก
นายคมชาญ ปานมา
นายธีรนันท์ จันทร์ขาว

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

การประกวดวงดนตรีสากล คนพันธุ์ R
นางสาววิชญาพร บัวแก้ว
นายตะวัน เพ็ญสวัสดิ์
นายเกียรติภูมิ เดชชนะ
นายกิตติเดช จูวัตร์
นายชัยพฤกษ์ จินดาวงษ์
นายพันธกานต์ ช่วยรอด

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคน
พันธุ์ R
นายกานต์ดนัย พรหมเกิด
นายชิษณุชา สุกรี
นายรัชชานนท์ บัวจันทร์
นายชนม์มนัส เชาวลิต

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

การประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย) รอง
นางสาวอลิชา เกิดทอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
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ชื่อรางวัลและผลงาน

รางวัล

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
นางสาวอภิญญา มีชัย

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ (จังหวัด/ หน่วยงานที่จัด
ภาค/ชาติ)
ระดับ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
จังหวัด
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การ
ประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
นายชนิสร มังสาทอง

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การ
ประกวดมารยาทไทย
นางสาวพศิกา ชุมพงค์
นายสุรเชษฐ์ นวลสะอาด

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

กิจกรรมแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ระดับ ปวช.
นางสาวสุณัชฎาวดี ฟูแย้ม
นางสาวชลธิชา บุญยารุณ
นายอัครวัฒน์ วงศ์เดชะนนท์
นายชวัลวิทย์ โต๊ะเตบ
นายนนทวัฒน์ คงยืน
กิจกรรมแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ระดับ ปวส.
นายสุทธิรักษ์ ธรรมพันธ์
นายบูรพา ตรีธาสุข
นายพรเทพ มณีโชติ
นายกิตติชัย สุริยะ
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ร้องเพลง
ประเภทสากล ชาย
นายเกียรติภูมิ เดชชนะ

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
จังหวัด
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่
รอง
พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย ชนะเลิศ
นางสาวจิรพรรณ บัวจันทร์
อันดับ 2
นายศุภฤกษ์ ลาภจุติ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ
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ชื่อรางวัลและผลงาน

รางวัล

ระดับ (จังหวัด/ หน่วยงานที่จัด
ภาค/ชาติ)
ระดับ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
จังหวัด
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภท
การประกวดพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ
นายวันคริสม์มาส ทองคาแสก
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภท
การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ
นายปัญจภัทร วิทนาจ
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภท
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
กลาง
นางสาวรฎิมาศ จันทร์เปี่ยม

ชนะเลิศ

ประกวดเรียงความหัวข้อ “ฉันจะ
เป็น : เด็กไทยวิถีใหม่ รวมใจสร้าง
ชาติด้วยความภักดีมีคุณธรรม”
นายภานุวัฒน์ ชูชว่ ย
นายชยธวัช ชนะพล
นายธีราเมศ สวาทธรรม
นายปิยะวุฒิ เพชรรัตน์
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีน
นายคีตกานต์ แดงขาว
นายกฤษณะ ทองโอ

ประกวด ระดับจังหวัด
สานักงาน
เรียงความ นครศรีธรรมราช วัฒนธรรม
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ชมเชย

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระดับ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
จังหวัด
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะงานเครื่องเล็กดีเซล รอง
นายจิรศักดิ์ ชุมเสนา
ชนะเลิศ
นายถนันชัย ศรีสัตบรรณ
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งทักษะงานจักรยานยนต์
นายสุรวุฒิ พงศ์ฉบับนภา
นางสาวพิชญาณัฎฐ์ สมยินดี
นางสาวนฤมล สังเมือง

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

ภาพประกอบ
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รางวัล

การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีน
นายณัฐวุฒิ ชูแก้ว
นายฤชากร ผุดวัฒน์
การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์ดีเซล
นายศุภกร สุจิวรรณ
นายดนุชเดช มาศเมฆ

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับ (จังหวัด/ หน่วยงานที่จัด
ภาค/ชาติ)
ระดับ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
จังหวัด
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศ
รถยนต์
นายวรุตน์ วิเชียร
นายธนภัทร ณะแก้ว

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะการกลึง กัด ดัด ไส ชนะเลิศ
ชิ้นงาน
นายศุภวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกล รอง
ด้วยคอมพิวเตอร์
ชนะเลิศ
นายชัยสุวรรณ ชูเรือง
อันดับ 2

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะเขียนงานวัด
ละเอียด
นายรัตติพงศ์ ดามพะวัน
นายยศววิศ ผลอินทร์
การแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ
นายต้นกล้า เกิดปากแพรก
นายภัทรพงศ์ รอดอยู่

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะออกแบบและเขียน ชนะเลิศ
แบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
นายโกมล รัตนคา

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
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รางวัล

การแข่งขันทักษะออกแบบและผลิต
ด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM)
นายเกียรติศักดิ์ เดชบารุง

ชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะตรวจสอบและ
ทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช.
นายวรชิต ดวงภักดี
นายมานะชัย กาญจนะชัย

ชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะการเชื่อม
SMAW&GTAW
นายอนุวัฒน์ ทองสมัย

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

การแข่งขันทักษะการเชื่อม
SMAW&GTAW
นายชาญชัย เชษฐวรรณสิทธิ
การแข่งขันทักษะการเชื่อม
SMAW&GTAW&GMAW
นายนราธิป ศรีชาติ
นายปฏิพล ไชยนุรักษ์
การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและ
ทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส.
นายนภจร แซ่เข่า
นายอนุภัทร ศรีกาญจน์
การแข่งขันทักษะการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
นายวิทวัส ทองขาว
นายจักรกฤษณ์ แก้วคงจันทร์
นายปิยะ ผาสุก
นายอนันตชัย ไตรระเบียบ
นายนภัต เกาะทอง

ระดับ (จังหวัด/
ภาค/ชาติ)
ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่จัด
อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 3

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
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การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้า
และควบคุมไฟฟ้า
นายภูษณ คาแก้ว
นายธนากร แดงขาว
นายพีระพล สุขศรี
การแข่งขันทักษะการออกแบบระบบ
ไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์
นายคมชาญ ปานมา
นายธีรนันท์ จันทร์ขาว
นายวรรธก รู้รัก
การแข่งขันทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ PLC
นายธฤกต เชื้อเอี่ยม
นายอัครพล สุทธะระ
นายธันยธรณ์ ยอดเพ็ชร
การแข่งขันทักษะการแข่งขันทักษะ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
นายวันชัย สุวรรณโน
นายภัชรพงศ์ แพรกทอง
นายสุริยา พาลีวล
การแข่งขันทักษะการออกแบบ
พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
นายธนกฤต หอยแก้ว
นายธวัชชัย มัจฉาเชี่ยว
นายณัฐวัฒน์ จันสังสา
การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจ
ซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
(Mobile Amplifier)
นายธีรภัทร จันทรมณี
นายอนุสรณ์ พลพิชัย
นายจิรศักดิ์ โลหะรัตน์

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ (จังหวัด/
ภาค/ชาติ)
ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่จัด
อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
จังหวัด
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 3

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
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การแข่งขันทักษะ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
นายศุภกฤต ผลอินหอม
นายสุพศิน ชัยตระกูลธนสาร
นายสันติภาพ สมบัติหอม
การแข่งขันทักษะแมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช.
นายธนาธิป นิลพันธุ์
นายอภิวัฒน์ ดานาคแก้ว
นายคามิส ศรีวารินทร์
นายจิรัฎฐ์ ชูช่วย
การแข่งขันทักษะแมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส.
นายพรเทพ มณีโชติ
นายกิตติชัย สุริยะ
นายสันติภาพ สมบัติหอม
การแข่งขันทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
นายพฤทธิ์ พาระพัฒน์
นายปัญจภัทร วิทนาจ
นายวัชรพล หอธรรม
การแข่งขันทักษะงานปูน (สาขาวิชา
ช่างก่อสร้าง, สาขาวิชาช่างโยธา)
นายกสิวัฒน์ รัตนโชติ
นาสิรวิชญ์ สังข์จันทร์
นายวีรภัทร ครุฑมาศ
การแข่งขันทักษะงานไม้
นายเบญจพล สร้อยสิริสุนทร
นายธราเทพ อินณรงค์
นายอภิรักษ์ หาญเสนา

รางวัล
ชนะเลิศ

ระดับ (จังหวัด/ หน่วยงานที่จัด
ภาค/ชาติ)
ระดับ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
จังหวัด
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
จังหวัด
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
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รางวัล

ระดับ (จังหวัด/ หน่วยงานที่จัด
ภาค/ชาติ)
ระดับ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
จังหวัด
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง
นายอนุวัต ดาช่วย
นายอัครพล เกื้อกูล

ชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะการสารวจเพื่อการ
ก่อสร้าง
นายนนทกร จรูญรัตน์
นายธนภูมิ เทพรักษ์
นายนฤเบศร์ ใหม่แย้ม
การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต
นายนนทกรณ์ จ่าภัยวัง
นายศุภวัฒน์ อาการส
นายภานุพงศ์ ลูกจันทร์
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
นายชุษณปักษ์ ฟองมณี
นายธนภัทร รัตนาจารย์
การแข่งขันทักษะเทคโนโลยี
เครือข่าย
นายสรวิชญ์ หนุมาศ
นายนันทวัฒน์ เพชรเกตุ
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา
(Stem Education)
นายกิตติชัย สุริยะ
นายบูรพา ตรีธาสุข
นายสุทธิรักษ์ ธรรมพันธ์
นายพรเทพ มณีโชติ
การแข่งขันทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
นายวัชรพล หอธรรม
นายพฤทธิ์ พาระพัฒน์
นายปัญจภัทร วิทนาจ

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัด

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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การแข่งขันทักษะการสารวจเพื่อการ
ก่อสร้าง ระดับ ปวส.
นายนนทกร จรูญรัตน์
นายนฤเบศร์ ใหม่แย้ม
นายธนภูมิ เทพรักษ์
การแข่งขันทักษะการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ
ปวช.
นายธนกฤต หอยแก้ว
นายธวัชชัย มัจฉาเชี่ยว
นายณัฐวัฒน์ จันสังสา

รางวัล
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับ (จังหวัด/ หน่วยงานที่จัด
ภาค/ชาติ)
ระดับภาค
สานักงาน
ภาคใต้
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะประมาณราคาการ ชนะเลิศ
ก่อสร้าง
นายอนุวัต ดาช่วย
นายอัครพล เกื้อกูล
การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษา
รอง
นายชวัลวิทย์ โต๊ะเตบ
ชนะเลิศ
นางสาวสุณัชฎาวดี ฟูแย้ม
อันดับ 2

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะออกแบบและเขียน
แบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
(ปวส.)
นายโกมล รัตนคา
การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศ
รถยนต์ (ปวส.)
นายวรุตน์ วิเชียร
นายธนภัทร ณะแก้ว

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะการออกแบบระบบ รอง
ไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
ชนะเลิศ
คอมพิวเตอร์ (ปวส.)
อันดับ 2
นายธีรนันท์ จันทร์ขาว
นายวรรธก รู้รัก ,นายคมชาญ ปานมา

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

นายนนทวัฒน์ คงยืน
นายอัครวัฒน์ วงศ์เดชะนนท์
นางสาวชลธิชา บุญยารุณ
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การแข่งขันทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ PLC (ปวส.)
นายธันยธรณ์ ยอดเพ็ชร

รางวัล
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ (จังหวัด/ หน่วยงานที่จัด
ภาค/ชาติ)
ระดับภาค
สานักงาน
ภาคใต้
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

นายธฤกต เชื้อเอี่ยม,นายอัครพล สุทธะระ

การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจ ชนะเลิศ
ซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
(Mobile Amplifier) (ปวช.)

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะงานปูน(สาขาวิชาช่าง ชนะเลิศ
ก่อสร้าง,สาขาวิชาช่างโยธา)(ปวช.)

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะการสารวจเพื่อการ
ก่อสร้าง (ปวส.)
นายนฤเบศร์ ใหม่แย้ม
นายธนภูมิ เทพรักษ์
นายนนทกร จรูญรัตน์

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ของ
คนพันธ์ R (คละได้)
นายรัชชานนท์ บัวจันทร์
นายชนม์มนัส เชาวลิต

ชนะเลิศ

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

นายธีรภัทร จันทรมณี นายอนุสรณ์ พลพิชัย

นายจิรศักดิ์ โลหะรัตน์
การแข่งขันทักษะการแข่งขันทักษะ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.)

นายภัชรพงศ์ แพรกทอง
นายสุริยา พาลีวล
นายวันชัย สุวรรณโน

นาสิรวิชญ์ สังข์จันทร์
นายวีรภัทร ครุฑมาศ
นายกสิวัฒน์ รัตนโชติ
การแข่งขันทักษะงานไม้ (ปวช.)
นายอภิรักษ์ หาญเสนา
นายเบญจพล สร้อยสิริสุนทร
นายธราเทพ อินณรงค์
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ระดับ (จังหวัด/
ภาค/ชาติ)

หน่วยงานที่จัด

ชนะเลิศ

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การ
ประกวดดนตรีไทย (ซอด้วง)
นายเกียรติศักดิ์ ชุมนุม

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

การประกวดพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ (English
Demonstation Contest)
นายวันคริสต์มาส ทองคาแสก
อุปกรณ์ปอกสายไฟ
นายธนพงศ์ บุญสุวรรณ์
นายสุวัจชัย บุญสาราญ

ชนะเลิศ

ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

นายชิษณุชา สุกรี
นายกานต์ดนัย พรหมเกิด
การประกวดดนตรีสากล (คละได้)
นายเกียรติภูมิ เดชชนะ
นายกิตติเดช จูวัตร์
นายตะวัน เพ็ญสวัสดิ์
นายชัยพฤกษ์ จินดาวงษ์
นางสาววิชญาพร บัวแก้ว
นายพันธกานต์ ช่วยรอด
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การ
ประกวดดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ)
นายเกียรติศักดิ์ ชุมนุม

รางวัล

รางวัลที่ 3 ระดับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
ภาคใต้

กระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ และ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าฯ

ภาพประกอบ
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ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย เทคนิคนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็ นไปตามมาตรฐานคุณ วุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิด ชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จใน
การดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วย
ประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้ห ลักสูตรฐานสมรรถนะที่ส อดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรี ยน
การสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้ งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลั กสูต ร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมิน ผลการเรีย นของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ ครูจัดการเรียนการสอนรายวิช าให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความส าเร็จในการดาเนินการบริห ารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญ ที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
คาอธิบาย : การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. ด้านความรู้
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพรอบแรก
- ระดับ ปวช.3 จานวน 761 คน ผ่านการประเมิน 745 คน คิดเป็นร้อยละ 97.90
ระดับ ปวส.2 จานวน 671 คน ผ่านการประเมิน 662 คน คิดเป็นร้อยละ 98.66
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพรอบแรก
ร้อยละ =

จำนวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรก
× 1๐๐
จำนวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร

ร้อยละ =

1407
× 1๐๐
1432

ร้อยละ = 98.25
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงำนภำยนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้กำรยอมรับยกย่องสถำนศึกษำที่ผู้เรียนมี
มำตรฐำนวิชำชีพ
สถานประกอบการที่วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชให้การยอมรับในมาตรฐานฝีมือนักเรียน
นักศึกษา และรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลายาวนาน
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1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
***หมายเหตุ หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0606/3498 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2564 เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (ยกเว้นการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา)
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
เชิงปริมาณ : 1.จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จานวน 57 คน
2. จานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จานวน 3 คน
3. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ร้อยละ =
ร้อยละ =
=

จานวนผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
3
57

× 100

× 100

5.26

ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ในระดับ 3 ดาว ระดับคุณภาพ ดี
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

49
1.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนทีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน.........121........คน
ระดับภาค
จานวน..........59.........คน
ระดับชาติ
จานวน............-..........คน
เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่
รายการ
ได้รับรางวัล
วัน/เดือน/ปี
1 กีฬาเซปักตะกร้อ ทีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี
ชนะเลิศ
06/07/2563
2 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียน
ชนะเลิศ
02/03/2563
แบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.
3 การประกวดวงดนตรีสากล คนพันธุ์ R
ชนะเลิศ
02/03/2563
4 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R
ชนะเลิศ
02/03/2563
5 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวด
ชนะเลิศ
02/03/2563
ดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ)
6 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวด
รองชนะเลิศ อันดับ 2 02/03/2563
ดนตรีไทย (ซอด้วง)
7 การประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย)
รองชนะเลิศ อันดับ 1 02/03/2563
8 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
รองชนะเลิศ อันดับ 1 02/03/2563
9 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวด
รองชนะเลิศ อันดับ 1 02/03/2563
เล่านิทานพื้นบ้าน
10 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวด
รองชนะเลิศ อันดับ1 02/03/2563
มารยาทไทย
11 กิจกรรมแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษา
ชนะเลิศ
02/03/2563
(STEM Education) ระดับ ปวช.
12 กิจกรรมแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษา
ชนะเลิศ
02/03/2563
(STEM Education) ระดับ ปวส.
13 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ร้องเพลง
ชนะเลิศ
02/03/2563
ประเภทสากล ชาย
14 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง รองชนะเลิศอันดับ 2 02/03/2563
และประวัติศาสตร์ชาติไทย
15 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภทการ
ชนะเลิศ
02/03/2563
ประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
16 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภทการ
ชมเชย
02/03/2563
ประกวดพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ

สถานที่แข่งขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

50
ที่
รายการ
17 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภทการ
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
18 การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊ส
โซลีน
19 การแข่งขันทักษะงานเครื่องเล็กดีเซล
20 การแข่งทักษะงานจักรยานยนต์
21 การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์
แก๊สโซลีน
22 การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์ดีเซล
23 การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศรถยนต์
24 การแข่งขันทักษะการกลึง กัด ดัด ไส
ชิ้นงาน
25 การแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์
26 การแข่งขันทักษะเขียนงานวัดละเอียด
27 การแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ
28 การแข่งขันทักษะออกแบบและเขียนแบบ
เครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
29 การแข่งขันทักษะออกแบบและผลิตด้วย
คอมพิวเตอร์ (CAD-CAM)
30 การแข่งขันทักษะตรวจสอบและทดสอบ
วัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช.
31 การแข่งขันทักษะการเชื่อม
SMAW&GTAW
32 การแข่งขันทักษะการเชื่อม
SMAW&GTAW
33 การแข่งขันทักษะการเชื่อม
SMAW&GTAW&GMAW
34 การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและ
ทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส.
35 การแข่งขันทักษะการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
36 การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและ
ควบคุมไฟฟ้า

ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1

วัน/เดือน/ปี
สถานที่แข่งขัน
02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศอันดับ 1

02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศอันดับ 1
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 2

02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช
02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช
02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศอันดับ 1
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช
02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช
02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศอันดับ 2

02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 1
ชนะเลิศ

02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช
02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช
02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศอันดับ 2

02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศอันดับ 3

02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศอันดับ 2

02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศอันดับ 1

02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศอันดับ 1

02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศอันดับ 1

02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

51
ที่
รายการ
37 การแข่งขันทักษะการออกแบบระบบ
ไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์
38 การแข่งขันทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ PLC
39 การแข่งขันทักษะการแข่งขันทักษะ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
40 การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
41 การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อม
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile
Amplifier)
42 การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
43 การแข่งขันทักษะแมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ ระดับ ปวช.
44 การแข่งขันทักษะแมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ ระดับ ปวส.
45 การแข่งขันทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
46 การแข่งขันทักษะงานปูน (สาขาวิชาช่าง
ก่อสร้าง, สาขาวิชาช่างโยธา)
47 การแข่งขันทักษะงานไม้ (สาขาวิชาช่าง
ก่อสร้าง ,สาขาวิชาช่างโยธา ,สาขาวิชา
เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน)
48 ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง
(สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ,สาขาวิชาช่างโยธา
,สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม)
49 การแข่งขันทักษะการสารวจเพื่อการ
ก่อสร้าง
50 การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต

ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่แข่งขัน
02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศอันดับ 3

02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช
02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

02/03/2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

02/03/2563 วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช
02/03/2563 วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช
02/03/2563 วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

ชนะเลิศ

02/03/2563 วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

02/03/2563 วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช
02/03/2563 วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

52
ที่
รายการ
51 การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย

ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ

52 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ชนะเลิศ

ระดับภาค ภาคใต้
ที่
รายการ
1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา
(Stem Education)
การแข่งขันทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
การแข่งขันทักษะการสารวจเพื่อการ
ก่อสร้าง ระดับ ปวส.
การแข่งขันทักษะการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
ระดับ ปวช.
การแข่งขันทักษะประมาณราคาการ
ก่อสร้าง
การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษา

4
5
6

7
8
9

การแข่งขันทักษะออกแบบและเขียน
แบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
(ปวส.)
10 การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศ
รถยนต์ (ปวส.)
11 การแข่งขันทักษะการออกแบบระบบ
ไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์ (ปวส.)

วัน/เดือน/ปี
สถานที่แข่งขัน
02/03/2563 วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช
02/03/2563 วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช

ได้รับรางวัล
วัน/เดือน/ปี
สถานที่แข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ 02/04/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
ชมเชย
02/04/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
ชนะเลิศ
02/04/2564 วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 02/04/2564 วิทยาลัยเทคนิค
2
นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 02/04/2564 วิทยาลัยเทคนิค
2
นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 02/04/2564 วิทยาลัยเทคนิค
2
นครศรีธรรมราช
ชนะเลิศ

02/04/2564 วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 02/04/2564 วิทยาลัยเทคนิค
2
นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 02/04/2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช
1
รองชนะเลิศอันดับ 02/04/2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช
2
รองชนะเลิศอันดับ 02/04/2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช
2

53
ที่
รายการ
ได้รับรางวัล
12 การแข่งขันทักษะการเขียน
รองชนะเลิศอันดับ
โปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล
1
คอนโทรลเลอร์ PLC (ปวส.)
13 การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจ
ชนะเลิศ
ซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
(Mobile Amplifier) (ปวช.)
14 การแข่งขันทักษะการแข่งขันทักษะ
รองชนะเลิศอันดับ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.)
2
15 การแข่งขันทักษะงานปูน(สาขาวิชา
ชนะเลิศ
ช่างก่อสร้าง,สาขาวิชาช่างโยธา)(ปวช.)
16 การแข่งขันทักษะงานไม้ (ปวช.)
ชนะเลิศ
17 การแข่งขันทักษะการสารวจเพื่อการ
ก่อสร้าง (ปวส.)
18 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ของ
คนพันธ์ R (คละได้)
19 การประกวดดนตรีสากล (คละได้)
20 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การ
ประกวดดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ)
21 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การ
ประกวดดนตรีไทย (ซอด้วง)
22 การประกวดพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ (English
Demonstation Contest)
23 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัน/เดือน/ปี
สถานที่แข่งขัน
02/04/2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช

02/04/2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช

02/04/2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช
02/04/2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช

02/04/2564 วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 02/04/2564 วิทยาลัยเทคนิค
2
นครศรีธรรมราช
ชนะเลิศ
02/04/2564 วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช
ชนะเลิศ
02/04/2564 วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช
ชนะเลิศ
02/04/2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศ อันดับ 02/04/2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช
2
ชนะเลิศ
02/04/2564 วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช
รางวัลที่ 3

24 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชมเชย

25 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกาหนดโจทย์
(Mini Smart Farms)
Farm Of The Future

ชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง

24/07/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
24/07/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
08/04/2564 วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช
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ที่
รายการ
26 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกาหนดโจทย์
(Mini Smart Farms)พอเพียงฟาร์ม
Phor Phiang Farms
27 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อ)
หุ่นยนต์รับส่งยาและเวชภัณฑ์แบบ
กึ่งอัตโนมัติ
28 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์
และระบบสมองกลฝังตัว (Software
& Embedded System
Innovation)
เกมหลีกเพื่อรอด DISTANCING
SURVIVAL
29 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
เครื่องฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง
สาหรับกายภาพบาบัด
เลขที่ RINT 618025630104-02
30 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
เครื่องมือพิเศษถอดหัวเพลาขับหน้า
รถยนต์
เลขที่ RINT 618025630072-04
ระดับชาติ

ได้รับรางวัล
วัน/เดือน/ปี
สถานที่แข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ 08/04/2564 วิทยาลัยเทคนิค
2 เหรียญเงิน
นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศ อันดับ 08/04/2564 วิทยาลัยเทคนิค
3 เหรียญทองแดง
นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ เหรียญ
ทอง

08/04/2564 วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศ อันดับ 08/04/2564 วิทยาลัยเทคนิค
1 เหรียญทอง
นครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศ อันดับ 08/04/2564 วิทยาลัยเทคนิค
3 เหรียญทอง
นครศรีธรรมราช

จานวน.........-........คน

ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในผลงาน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน
- ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยที่รับนักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาต่อ
- ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงาน
- ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในวิทยาลัย
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3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
เชิงปริมาณ : จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด 1,306 คน
ร้อยละ =
ร้อยละ

=

จานวนผู้เรียนระดับ ปวช.และ ปวส.ที่สาเร็จการศึกษาของรุ่น
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช.และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
1,306
1,794

× 100

× 100

=
72.80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา 72.80
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแล
และแนะแนวผู้เรียน
- วิทยาลัยฯ มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยจัดครูที่ปรึกษา คอยให้คาปรึกษาและ
ช่วยเหลือด้านการเรียน และช่วยแก่ไขปัญหาต่าง ๆ ของผู้เรียนให้สามารถเรียนได้สาเร็จตามหลักสูตร
- มีการประชุมผู้ปกครองและจัดกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองให้มีการติดต่อประสานงานกันและ
เป็นตัวแทนประสานงานกับทางวิทยาลัยฯ ในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
- วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในวิทยาลัยเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้ผู้เรียนรู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น สามารถจบออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์
นั กเรี ย น นั กศึ กษา ทั้ งหมด 4,260 คน ของวิท ยาลั ยเทคนิคนครศรีธ รรมราช เข้าร่ว ม
กิจ กรรมต่ ำงๆ ที่ วิ ท ยำลั ย จั ด ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นำคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ มี ค วำม
รับ ผิ ด ชอบ ชื่อ สั ต ย์ และเสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม มี ควำมเป็ น ประชำธิป ไตย ท ำงำนร่ว มกับ ผู้ อื่น ได้ อย่ ำงเป็ น
กัลยำณมิตร มีภำวะผู้นำ กล้ำแสดงออก ภูมิใจในควำมเป็นไทย เห็ นคุณค่ำและร่วมพัฒนำภูมิปัญญำไทย มี
จิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์หรือผลกำรประเมิน อวท.
ร้อยละ 98.37 ของนักเรียน นักศึกษาทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงำนภำยนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้กำรยอมรับยกย่องสถำนศึกษำในกำรดูแล
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ได้แก่
- พุทธสมำคมนครศรีธรรมรำช
- กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล
- กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 4 มณฑลทหารบกที่ 41 จังหวัดนครศรีธรรมราช
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1.3 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. และปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถานประกอบการ
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
- ระดับ ปวช.3 จานวน
563 คน คิดเป็นร้อยละ 98.42
- ระดับ ปวส.2 จานวน
545 คน คิดเป็นร้อยละ 86.50
รวม ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 จานวน 1,108 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. และปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ร้อยละ =
ร้อยละ =

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส.ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทา หรือศึกษาต่อ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส.ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา
1,108
1,208

× 100

× 100

ร้อยละ = 91.72
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
นักเรียน นักศึกษา นาความรู้ไปใช้ในสถานประกอบการ ได้อย่างน่าพอใจ และศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น
2) จุดเด่น
1. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ในครั้งแรก
2. ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. ลดปัญหาการออกกลางคัน
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระตามแนวทางการ
ดาเนินการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพเพื่อเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ทางด้านทักษะวิชาชีพในระดับที่
สูงขึ้น
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กาหนด
2. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือ
การประกอบอาชีพอิสระ และรับการประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพใน
ระดับสถานศึกษา ระดับ จังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
คาอธิบาย : สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1.) ผลสัมฤทธิ์
1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรเป็นฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม ปวช.
จานวน 9 สาขาวิชา ปวส. จานวน 9 สาขาวิชา รวม 18 สาขาวิชา
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริม
ให้สาขาวิชาหรือสาขางาน ได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรุง
รายวิชา ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การการยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
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1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
เชิงปริมาณ : จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม จานวน…………18………..…สาขาวิชา
- การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 5 จานวน
- การปรับปรุงรายวิชาเดิม 13 จานวน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ร้อยละ =

ร้อยละ

จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ
× 100
จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด

=

=

……….18………..
………21…….…..

× 100

85.71
คิดเป็นร้อยละ 85.71
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรสมรรถนะอย่างเป็นระบบ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ผู้เรียนสำมำรถทำงำนได้ดีขึ้น เพรำะหลักสูตรฐำนสมรรถนะจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนครบ
ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ควำมรู้ ทักษะ และเจตคติ
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2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
1) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ
- ครูผู้สอนมีจานวน 172 คน จัดทาแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ จานวน 172 คน และไม่ได้
จัดทาแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ - คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่จัดทาแผนการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชมีการจัดทาหลักสูตรเป็นแผนหรือแนวทางในการจัดการศึกษาให้บรรลุ
ตามความมุ่งหมาย และยังเป็นแนวทางในการวางแผนงานวิชาการเป็นเครื่องมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษา
เป็นสิ่งที่กาหนดความมุ่งหมาย ขอบข่ายของเนื้อหาแนวทางสาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติของครู ซึ่งครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาและจัดทาโครงการ
สอน เพื่อกาหนดหน่ วยการเรีย นรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิ ยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแผนการจัดการ
เรียนรู้มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PJBL , Active
Learning ,STEM Education เป็ น ต้ น และมีก ารกาหนดการใช้ สื่ อ เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ และเทคโนโลยี การจั ด การ
เรียนรู้ที่เหมาะสม และนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และมีการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 100 ของครูผู้สอน
ผลสะท้อน : วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชได้รับการยอมรับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
โดยมี ห น่ ว ยงานจากภายนอกมาร่ ว มลงนามความร่ ว มมื อ ได้ แ ก่ โครงการโรงประลองต้ น แบบทางวิ ศ วกร
(Fabrication Lab) , โครงการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์หลักสูตรแอคทีฟฟิสิกส์ , โครงการลงนามความ
ร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชร่วมกับสถานประกอบการระบบทวิภาคี มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก
มาร่วมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ผ่านกระบวนการชุมชน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
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1.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
เชิงปริมาณ : จานวนผู้สอนทีจ่ ัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
- จานวน 172 คน จากจานวนครูผู้สอนทั้งหมด
- จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนครูผู้สอนที่ทาแผนการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ค่าคะแนน 5 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนครูผู้สอนที่ทาแผนการ
เรียนรูส้ ู่การปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ค่าคะแนน 5 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอกคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษามอบหมายให้
ครูผู้สอนจัดทาแผนการสอนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนนาไปสู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและสามารถ นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ครูผู้สอนได้รับมอบหมาย
จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบตั ิที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ =
× 100
จานวนครูผู้สอนทั้งหมด

=
=

172
172

× 100

100

ของจานวนครูผู้สอนที่ทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติทเี่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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1.3 การจัดการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ :
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมด

(N) จานวน..172..............คน

2. จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน (V) จานวน...172..............คน
3. จานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน

(W) จานวน...170.............คน

4. จานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย (X)
จานวน...170.............คน
5. จานวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน (Y)
จานวน...170........... คน
6. จานวนครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ (Z)
จานวน....165...........คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละเฉลี่ย =
=

100{V+W+X+Y+Z}
5N
100(172+172+170+170+170+165)
5∗172

= 98.48
ผลสะท้อน : ในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯกาหนดให้ครูผู้สอนที่เข้ามาทาการสอนทุกคนจบการศึกษา
ตามวุฒิที่ตรงกับสาขาการเรียนการสอน จากการกาหนดให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนการสอนครบทุก
รายวิชาที่สอน พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนโดยใช้ เทคนิคการสอน สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีที่หลากหลาย มีการจัดทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียนนั้น ส่งผลให้ สถานประกอบการที่วิทยาลัยฯส่งนักเรียน นักศึกษา ออกฝึกงานมีความพอใจในคุณภาพ
ของนักศึกษาระดับ ปวช.3และปวส.2เป็นอย่างมาก
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1.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงปริมาณ : 1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมด

(N) จานวน 172 คน

2. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(V) จานวน 172 คน
3. จานวนครูที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
(W) จานวน 172 คน
4. จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
(X) จานวน 172 คน
5. จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งในการเรียน
(Y) จานวน 172 คน
6. จานวนผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ
(Z) จานวน 172 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน
- ครูผู้สอนมีระบบการจัดทาข้อมูลเป็นรายบุคคลในระบบ RMS 2016, Student Care
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา โดยครูที่ปรึกษา และครูผู้สอน แต่ละรายวิชา มีข้อมูลระบบสารสนเทศหรือ
เอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน เพื่อดูแลนักเรียน ในทุก ๆ ด้าน เช่น การเข้าชั้นเรียน กิจกรรม
เสริมหลักสูตร ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการเรียนการสอน ตลอดหลักสูตร ทาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม จิตสานึกที่ดีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และมีความรู้ทักษะที่
จาเป็นในการเรียนตามหลักสูตรโดยมีทักษะในงานและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ร้อยละเฉลี่ย =
=

100{V+W+X+Y+Z}
5N
100[172+172+172+172].
5(172)

= 100
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
1. ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นสมาชิก
ที่ดี ของครอบครัว ชุมชน สังคม มีความเป็นประชาธิปไตย
2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นในการเรียนตามหลักสูตร มีความสามารถตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาสากล โดยมีทักษะในงาน มีความสามารถในการวิเคราะห์
3. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตใจ และร่างกายที่แข็งแรง ภูมิใจในภูมิปัญญาไทยในศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
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1.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : 1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมด
(N) จานวน 172 คน
2. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
(V) จานวน 162 คน
3. จานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
(W) จานวน 172 คน
4. จานวนครูผู้สอนที่ได้นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน (X) จานวน 172 คน
5. จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
(Y) จานวน 172 คน
6. จานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
หรือเผยแพร่ (Z) จานวน 172 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ร้อยละเฉลี่ย =
=

100{V+W+X+Y+Z}
5N
100{162+172+172+172+172}
5(172)

= 98.84
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะของครูผู้สอน
องค์กรภายนอกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะของครูเช่น กกพ.ภายใต้โครงการ
บันดาลไฟ กรมการขนส่งทางบก จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถาบันคุรุพัฒนาในการให้ครูเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรคุรุพัฒนา
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1.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เชิงปริมาณ : จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
จานวน 200 ห้อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน
ร้อยละ =

จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรที่มีระบบอินเตอร์ควำมเร็วสูงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมดของสถำนศึกษำ

200

=

× 100

x 100

200
=

100

ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์ วิส (AIS) และ บริ ษั ท โทรคมนาคมแห่ งชาติ จ ากั ด (มหาชน) (CAT) ซึ่งจะมี ก ารปรับ ปรุง พั ฒ นาระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การสืบค้น และพัฒ นากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดอย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้งมีการ
บริ ก ารหน่ ว ยงานภายนอก เพื่ อ ใช้ ในการจั ด อบรม การทดสอบต่ างๆ ซึ่ ง ได้ ผ ลตอบรั บ การใช้ งานของระบบ
อินเตอร์เน็ตได้อย่างดีเยี่ยม
3. ด้านการบริหารจัดการ
1.1 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงสำหรับบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำครบทุกฝ่ำยที่มี
ประสิทธิภำพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัดการศึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนาผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
6 วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการด้าน ICT อย่างเพียงพอและเหมาะสม
7 มีงบในการบริหารด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการเพิ่มความเร็วระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อ
รองรับปริมาณนักเรียนนักศึกษา ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีการศึกษา
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เชิงคุณภาพ : ผลกำรประเมินและข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ
- วิทยำลัยมีงบประมำณที่เพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำร
- วิทยำลัยมีระบบอินเทอร์เน็ตที่เพียงพอ ครบถ้วน และมีควำมเร็วสูงต่อกำรใช้งำน
- วิทยำลัยมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษำแต่ละภำคเรียนในปีกำรศึกษำ
- วิทยำลัยนำคอมพิวเตอร์ที่ได้จำกกำรฝึกประกอบมำใช้งำนจริงต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- วิทยำลัยมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยต่อกำรใช้งำนและช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ผลสะท้อน : สถำนศึกษำมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำที่หลำกหลำย ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน
วิทยำลัยมีกำรนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน และครอบคลุมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เนื่องจำกมีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีควำมเร็ว และมีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อกำรใช้งำน
1.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
เชิงปริมาณ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานหรืองานฟาร์มที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาโดยกาหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน

: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการอาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับจากองค์กรหน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามาใช้
บริการสถานที่ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
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1.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา
ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบารุงรักษา และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายใน
สถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบารุงรักษา
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
วิทยาลัยมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เพียงพอต่อการใช้งานและมีการตรวจสอบสภาพและ
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ
ค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ. ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
วิทยาลัยได้สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานปรากฏว่า
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานมีเพียงพอต่อการใช้งานและมีสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน
ค่าเฉลี่ย 5 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
1.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
ในปีการศึกษา 2563 ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดได้ดาเนินงานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
โดยมีรายละเอียดการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. จัดทาแผนงานโครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ประจาปีการศึกษา 2563 ในการพัฒนาศูนย์
วิทยบริการและห้องสมุด 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านภูมิทัศน์ ด้านหนังสือและสิ่งพิมพ์ และด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์วิทยบริการ
2. เปิดให้บริการเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรเข้ามาใช้บริการภายใน
ศูนย์วิทยบริการ ตั้งแต่เวลา 08.00 -18.00 น. ในวันและเวลาราชการ โดยการเข้ามาใช้บริการแบ่ง อ อ ก เป็ น 2
ประเภท ได้แก่
2.1 ผู้ ใช้ บ ริ ก ารทั่ ว ไป ซึ่ งสามารถเข้ ามาใช้ บ ริ ก ารได้ ในช่ ว งเวลาที่ ศู น ย์ วิ ท ยบริก ารเปิ ด
ให้บริการ
2.2 ผู้ใช้บริการที่ได้ทาการจองเข้าใช้บริการ ซึ่งจะเป็นการเข้ามาเรียนรู้ในศูนย์วิทยบริการผ่าน
รายวิชาต่าง ๆ และบุคคลภายนอกที่ติดต่อเข้ามาเรียนรู้และใช้ทรัพยากรภายในศูนย์วิทยบริการผ่านทางวิทยาลัย
ในวันเวลาราชการและวันหยุดราชการ ร้อยละ 95 ของผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 4,260 คน
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เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่ทันสมัยมีความพร้อมและเพียงพอ
สาหรับให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน หรือผู้สนใจใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ จึงทาให้ปริมาณของผู้เรียนที่เข้าใช้บริการแหล่งข้อมูลมีจานวนเพิ่มขึ้นทั้งในด้านการศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเองและด้านการพักผ่อนหย่อนใจ จากวารสาร นิตยสารและบริการอินเทอร์เน็ต ของวิทยาลัย ผู้เรียนได้รู้ถึง
คุณค่าและประโยชน์ของศูนย์วิทยบริการในการเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองในเรื่องการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมจากหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้เวลาว่างค้นคว้าหาความรู้ให้ตนเอง รวมถึงการยกระดับผลการเรียน
ระดับจิตใจไปในทางที่สร้างสรรค์จากแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 3 ของนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ค่า
คะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและ
ศิลปะการใช้ชีวิตสาหรับผู้เรียน ซึ่งนอกเหนือไปจากกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว สถานที่ยัง
เป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญในฐานะแหล่งเรียนรู้และฝึกฝนทักษะของผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์วิทยบริการที่เป็น
แหล่งให้ผู้เรียน ครูและบุ คลากรได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้ด้วยศูนย์วิทยบริการเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มี
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการที่ผู้เรียนจะเข้ามาใช้บริการเพื่อเป็นแหล่งค้นความข้อมูล หาความรู้ ไปจนถึงใช้เป็น
สถานที่แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ระหว่างกัน หนั งสื อสิ่ งพิ มพ์มีจานวนเพี ยงพอและตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ มีโปรแกรมช่วยอานวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่มีการให้บริการอย่างเหมาะสม
1.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
เชิงปริมำณ : จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรที่มีระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำชมีพื้นที่ให้บริกำรนักเรียน นักศึกษำ ที่ห้องอินเตอร์เน็ต
อำคำรวิทยบริกำร ซึ่งมีคอมพิวเตอร์ไว้รองรับกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต ภำยในห้องเรียนที่มี
กำรเรียนปฏิบัติกำรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะมีทั้งระบบ LAN และ WIFI พร้อมทั้งห้องเรียนทั่วไป
และภำยในวิทยำลัยฯ ยังมีกำรปล่อยสัญญำณ WIFI ตำมอำคำรเรียน และพื้นที่ต่ำงๆ ภำยใน
วิทยำลัย จึงเพียงพอต่อกำรใช้งำนของนักเรียน นักศึกษำปัจจุบัน
เชิงคุณภำพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรที่มีระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนห้องเรียนภำยในวิทยำลัยฯ มีจำนวนทั้งหมด 200 ห้อง และสำมำรถใช้งำนอินเตอร์เน็ต
ได้ทุกห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงำนภำยนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้กำรยอมรับต่อคุณภำพกำรเข้ำถึงระบบ
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน
หน่วยงำนภำยนอกได้เข้ำมำติดต่อขอใช้สถำนที่ของวิทยำลัยฯเพื่อใช้ในกำรอบรมต่ำงๆ ซึ่ง ได้ผล
ตอบรับกำรใช้งำนของระบบอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับดีมาก
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4. ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เชิงปริมาณ :
1. ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
11×100
21

= 52.38
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี
575×100
4260

= 13.50
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้เรียนที่จบการศึกษาในระบบทวิภาคี เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ ความสามารถ ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานเป็นอย่างดี ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สถานประกอบการมีความต้องการนักศึกษาระดับปวส. เข้าฝึกอาชีพ เนื่องจากสามารถป้อนงาน
ได้อย่างเต็มที่ และมีความรับผิดชอบ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

2) จุดเด่น
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้นวัตกรรมในการ
บริหารสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษาจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ
4. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน มีความพร้อมเพียงพอ และเอื้อ ต่อการจัดการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบการประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการ
จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด มีความพร้อม และเพียงพอกับผู้ใช้บริการ
7. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานสารสนเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผู้เรียนมีจิตอาสาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและ
สังคม
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3) จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดวิชาเพิ่มเติม
ในแต่ละ สาขาวิชาหรือสาขางาน
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาหรือสาขางานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแผนงาน โครงการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายใน
การจัดการอาชีวศึกษาให้ครอบคลุมทุกสาขาที่จัดการเรียนการสอน มีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
คาอธิบาย : สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
1. ครูและบุคคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช มีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยมีข้อมูลการบริหารสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วมครบตามเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยมีข้อมูลการบริหารสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วมครบตามเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกหรือผู้ที่ได้มีส่วนร่วมใน
การเข้ามาช่วยบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
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1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ทุกสาขาวิชามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะการจัดส่งนักศึกษา
ฝึกงานในสถานประกอบการ
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ฝ่ายวิชาการ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีความตระหนัก
ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีอย่างเต็มรูปแบบ มีแผนการฝึก มีการบันทึกข้อตกลง
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
สถานประกอบการยังมีความสนใจที่จะรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
เชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา
กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา มีจานวน 19 กิจกรรม
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา
ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา เมื่อ เทียบกับเกณฑ์การประเมิน
มีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการ
ให้บริการชุมชนและจิตอาสา
องค์กร สังคม และชุมชนท้องถิ่นยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชน และจิตอาสา
ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมยืนยันได้จากจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
1.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์
เชิงปริมาณ : จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ ระดับจังหวัด
จานวน
45 ชิ้น นาไปไปใช้ประโยชน์ระดับจังหวัด 45 ชิ้น
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ
จานวน
3 ชิ้น นาไปไปใช้ประโยชน์ระดับชาติ
45 ชิ้น
งานวิจยั
ระดับชาติ
จานวน
1 ชิ้น นาไปไปใช้ประโยชน์ระดับชาติ
- ชิ้น
เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ ระดับจังหวัด
จานวน
6 ชิ้น นาไปไปใช้ประโยชน์ระดับจังหวัด 6 ชิ้น
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ
จานวน
1 ชิ้น นาไปไปใช้ประโยชน์ระดับชาติ
- ชิ้น
*** จานวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ทนี่ าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติจานวน 45 ชิ้นงาน ข้อมูลเผยแพร่ในระบบ
ระบบงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ - THAI INVENTION ที่มา http://thaiinvention.net
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงาน ภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษานาผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้มีการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทุกแผนกวิชาได้จัดทาผลงาน
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย นามาประยุกต์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ จนเกิดผลงานสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม งานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยงการวิจัยกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และมุ่งมั่นจนสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นสร้างผลงานที่มีคุณภาพ
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ ในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน จังหวัดและหน่วยงานภายนอกต่อไป
2) จุดเด่น
1. ครูจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนค้นคว้าหาข้อมูลจากศูนย์วิทยาบริการและห้องสมุด
2. ครูพัฒนาแผนการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงาน
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรประเมินผลการนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานไปใช้งานจริง
2. ควรจัดทารายงานการนาไปใช้เป็นบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. คัดเลือกนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่มีศักยภาพ สามารถ เผยแพร่ได้ จัดทาแผนการ
เผยแพร่
2. พัฒนาโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานให้มีศักยภาพสู่เชิงพาณิชย์ใช้ในชุมชน
ท้องถิ่น และการประกวดระดับชาติ
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ส่วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561 จานวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็น
การประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
ข้อการประเมิน
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผลรวมคะแนนที่ได้

ค่านาหนัก

ค่าคะแนน

20

5

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100

คะแนนที่ได้
(ค่านาหนักxค่าคะแนน)
100
100
100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50 – 59.99)  กาลังพัฒนา (ร้อยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ข้อการประเมิน

ค่านาหนัก

ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่านาหนักxค่าคะแนน)

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
3
3
9
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2
3
6
ผลรวมคะแนนที่ได้
15
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25
60.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50 – 59.99)  กาลังพัฒนา (ร้อยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่านาหนัก ค่าคะแนน
(ค่านาหนักxค่าคะแนน)
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2
4
8
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2
5
10
3.3 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
15
5
75
ผลรวมคะแนนที่ได้
93
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95
97.89
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50 – 59.99)  กาลังพัฒนา (ร้อยละ 50.00)
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5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็น
การประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน

ค่านาหนัก

ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่านาหนักxค่าคะแนน)
10

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2
5
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
3
5
กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

15
25
100.00

 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50 – 59.99)  กาลังพัฒนา (ร้อยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน

ค่านาหนัก

ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่านาหนักxค่าคะแนน)
10

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2
5
2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการ
3
5
15
สอน
2.3 การจัดการเรียนการสอน
5
5
25
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3
5
15
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2
5
10
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
2
5
10
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได้
85
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50 – 59.99)  กาลังพัฒนา (ร้อยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ข้อการประเมิน

ค่านาหนัก

ค่าคะแนน

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
5
5
บริหารจัดการสถานศึกษา
3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
2
5
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2
5
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
2
5
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
2
5
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ

คะแนนที่ได้
(ค่านาหนักxค่าคะแนน)
25
10
10
10
10
65
100.00

 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50 – 59.99)  กาลังพัฒนา (ร้อยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
คะแนนที่ได้
(ค่านาหนักxค่าคะแนน)
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6
5
30
ผลรวมคะแนนที่ได้
30
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ข้อการประเมิน

ค่านาหนัก

ค่าคะแนน

 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50 – 59.99)  กาลังพัฒนา (ร้อยละ 50.00)
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็น
การประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่านาหนัก ค่าคะแนน
(ค่านาหนักxค่าคะแนน)
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
5
5
25
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
2
5
10
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
2
5
10
ผลรวมคะแนนที่ได้
45
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50 – 59.99)  กาลังพัฒนา (ร้อยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่านาหนัก ค่าคะแนน
(ค่านาหนักxค่าคะแนน)
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
3
5
15
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ได้
15
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15
100
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50 – 59.99)  กาลังพัฒนา (ร้อยละ 50.00)
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ร้อยละ
94.55
100
60
97.89
100
100
100
100
100
100
100
80
97.53

 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50 – 59.99)  กาลังพัฒนา (ร้อยละ 50.00)

79

ส่วนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กาหนดเพิ่มเติม
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่กาหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

- ไม่มี -
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ส่วนที่ 7
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้ ส ถานศึ ก ษาน าผลการประเมิ น และการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึ กษา มาศึ กษา วิเคราะห์ เพื่ อ กาหนดแผนพั ฒ นายกระดั บ คุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาของ
สถานศึก ษาให้ เพิ่ มขึ้น โดยมีเป้ าหมายในการพั ฒ นาคุณ ภาพสถานศึก ษาให้อ ยู่ในระดับ คุณ ภาพ
“ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้
1. - โครงการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน
2. คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
3. - โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
4. วิชาชีพ
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนฯ
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ1. - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ที่พึงประสงค์
2. พอเพียง
3. มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
- โครงการเขียนแผนการฝึกอาชีพ
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา - โครงการอาชีวศึกษายกกาลังสอง
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทาผลงานวิจัย 5 บท”
นักเรียน นักศึกษาในรายวิชาโครงการ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
- โครงการสัมมนาการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ปีการศึกษา 2563
3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง - โครงการลงนามความร่วมมือสถานประกอบการ (MOU)
การเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
- อุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์
สร้างสรรค์ งานวิจัย
โครงงานวิทยาศาสตร์ และหุ่นยนต์
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

ภาคผนวก

คำสั่งวิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช
ที่ 46 /2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนด
ไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาปีทุกปีการศึกษา และได้กาหนดให้
จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2563 ภำยในวันที่ 5 พฤษภำคม 2564
เพื่อให้การดาเนินงานการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเกิดคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยฯ จึง
อาศัย อานาจตามความในข้อ 42 (5) แห่ ง ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษาว่าด้ว ยการบริห าร
สถานศึ ก ษา พ.ศ. 2552 จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ประจาปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ วางแผนการดาเนินการ ให้คาปรึกษา นิเทศ ติดตามช่วยเหลือให้การ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1.1 นายประชา ฤทธิผล
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
1.2 นายธีรชาติ พจนมณี
1.3 ว่าที่ร้อยตรีสุนทร เตียวัฒนาตระกูล รองผู้อานวยการชานาญการ
กรรมการ
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
1.4 นายธนเดช นวลเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.5 นายภัทร พงศ์กิตติคุณ
ครูเชี่ยวชาญ
2. คณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้าที่ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดย
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีว ศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม ด้านปัจจัยพื้นฐาน พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่ อพัฒนาสถานศึกษา
ให้ มี คุณ ภาพตามมาตรฐานการศึก ษา และจั ดส่ ง รายงานผลการประเมิ นตนเองให้ แ ก่ห น่ ว ยงานต้ นสั ง กัด หรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี ประกอบด้วย
/ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียน...
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ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ประเด็นการประเมิน

ผู้รับผิดชอบ

ว่าที่ร้อยตรีสุนทร เตียวัฒนาตระกูล

รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ

1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน
สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาระบบ
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และแนะแนวผู้ เ รี ย นให้
สามารถสาเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่
หลั กสู ต รก าหนดและลดปั ญ หาการออก
กลางคัน จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของของ
สถานศึกษา

นายรัชชานนท์ เอมเอก
นายณรงค์ฤทธิ์ เมืองด้วง
นางประเรียม เสวีพงศ์
นายทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์
นางสาวนุชเนตร ชูแสง
นางสุมนา ปูทอง
นายเอกชัย กาลังเกื้อ

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการ
ครู
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูชานาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวหัทยาวลี สินภิบาล พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
นายสุทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ ครู
ประธานกรรมการ
ผู้ เรีย นมี คุณ ธรรม จริย ธรรม และ นายยุทธการ เรืองเต็ม
รองประธานกรรมการ
ครู
ค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคน นางสาวนันท์กมล ศรณรินทร์ ครู
กรรมการ
ดี แสดงออกทั้ ง ด้ า นจิ ต ใจและพฤติ ก รรม นางสาวปิยทิพย์ อินทร์อักษร ครู
กรรมการ
โดยเฉพาะความรั บ ผิ ด ชอบ ความซื่ อ สั ต ย์ นางสาวพัชรินทร์ ชูกรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ
และการเสี ย สละเพื่ อส่ ว นรวม มี ค วามเป็ น
กรรมการและเลขานุการ
นายณัฐธวัช โสพรรณรัตน์ ครูพิเศษสอน
ประชาธิ ป ไตย ท างานร่ว มกับ ผู้อื่น ได้อย่ า ง
นางสาวจิราพร โพธิ์ทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ว่าที่ร้อยตรีสุนทร เตียวัฒนาตระกูล

เป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก
ภูมิใจในความเป็น ไทย เห็ นคุณค่าและร่ว ม
พั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาไทย มี จิ ต ส านึ ก ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนัก
วิช าชี พในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย (อวท.)
หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพ
รัต นราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุม ารี (อกท.)
ปรกฏผลการประเมิ น การจั ด กิ จ กรรมของ
องค์การฯ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด ในระดับจัง หวัด ระดั บ
ภาค และระดับชาติ
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ประเด็นการประเมิน
ผู้รับผิดชอบ
นายธนเดช นวลเจริญ รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็น
นางรัตนา แก้วเดช
ครู
ผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพ
อิสระ
นางจิราวรรณ ทองคาดี ครูชานาญการ
สถานศึกษามี การส่ง เสริม สนั บ สนุ น นางสาวเปมิกา กาญจนจานงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น นางสาวฐิติวรดา พิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชี พอิสระ นางอุไรรัก ดรุณวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
สามารถประสบความส าเร็ จ สู่ ก ารเป็ น นางกิรณัฐ พุทธวรคุณ ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ นางสาวฌัชชฏาพร อินทรพฤกษา
ครูพิเศษสอน
หรื อ สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
กิ จ ก ร ร ม ต า ม แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า
ผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
ของศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการการ
อาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่ม
เพาะผู้ ป ระกอบการการอาชี ว ศึ ก ษา ตาม
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชี ว ศึกษากาหนด ใน
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายธนเดช นวลเจริญ รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
1.4 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม
นายกฤษ ทัดระเบียบ
ครู
ประธานกรรมการ
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรือ
นายพจนาฏ สุวรรณมณี ครูชานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
กรรมการ
งำนวิจัย
นายปฏิเวช ทองสงค์
ครูชานาญการ
ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม นายอานาจ ศรีจันบาล ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นพั ฒ นานวั ต กรรม นายชานาญ พระภายไชย ครูชานาญการ
กรรมการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย นายอนุชิต รอดตัว
กรรมการ
ครูชานาญการ
ผลงานของผู้ เ รี ย นได้ รั บ รางวั ล จาการ นายอติชาต ทองมะลิ
กรรมการ
ครูชานาญการ
ประกวดนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน นายสุเชษฐ์ อาจสมโภชน์ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
สร้า งสรรค์ หรื องานวิจัยตามที่ สานัก งาน นายสมชาย ศรีเปาระยะ ครูชานาญการ
กรรมการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดหรือ
นางชวนชม ลิ่มทอง
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
เข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการนามาใช้
กรรมการ
นางสาวนุชเนตร ชูแสง ครู
ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค
กรรมการ
นางสาวสุเพ็ญพร ป่ากว้าง ครูชานาญการ
ระดับชาติ และระดับชาติ
นายวัฒนา คุณชล
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
นางสาวกัญญพัชร ทองแป้น
ครูพิเศษสอน
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวเปมิกา กาญจนจานงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/1.5 ผลการแข่งขัน…
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ประเด็นการประเมิน
ผู้รับผิดชอบ
นายธีรชาติ พจนมณี รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
1.5 ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
สถานศึกษามีการส่ งเสริ ม นายทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์ ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา นายกฤษ ทัดระเบียบ
ครู
สมรรถนะวิช าชีพ ปรากฏผลจาก นางสาวรชนิศ แซ่หลี
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
การเข้ าร่ ว มการประกวด แข่ง ขั น นางธัญญารัตน์ โพธิ์ทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
ทางด้ า นทั ก ษะวิ ช าชี พ ตามที่ นางสาวลักขณา ไสลรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
ส านั ก งานคณะกรรมการการ นางสาวจิราพร โพธิ์ทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
อาชีวศึกษากาหนด หรือหน่วยงาน นายณัทพุทธิพงษ์ อภิญญานันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
อื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค นายกรทักษ์ คล้ายดอกจันทร์ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวธารธารา พุ่มสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธีรชาติ พจนมณี รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
1.6 ผลกำรประเมิ น มำตรฐำน
วิชำชีพ
นางวราภรณ์ เชตวรรณ์
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
จ านวนผู้ เ รี ย นในระดั บ นายปฏิเวช ทองสงค์
ครูชานาญการ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) นายอานาจ ศรีจันบาล
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
ชั้ น ปี ที่ 3 และผู้ เ รี ย นในระดั บ นายชานาญ พระภายไชย ครูชานาญการ
กรรมการ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง นายอนุชิต รอดตัว
กรรมการ
ครูชานาญการ
(ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมิน นายอติชาต ทองมะลิ
กรรมการ
ครูชานาญการ
มาตรฐานวิ ช าชี พ ในครั้ ง แรกตาม นายสุเชษฐ์ อาจสมโภชน์
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
ระเบี ย บกระทรวงศึกษาธิ การ ว่ า นายสมชาย ศรีเปาระยะ
กรรมการ
ครูชานาญการ
ด้วยการประเมินผลการเรี ยนตาม นางชวนชม ลิ่มทอง
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
หลั กสู ตร เทีย บร้อยละกับ จ านวน นางสาวนุชเนตร ชูแสง
กรรมการ
ครู
ผู้ เ รี ย นที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นครบทุ ก นางสาวสุเพ็ญพร ป่ากว้าง
กรรมการ
ครูชานาญการ
รายวิ ช าตามโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร นายวัฒนา คุณชล
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
จ าแนกตามระดั บ ประเภทวิ ช า นางสุมนา ปูทอง
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สาขาวิช า สาขางานและภาพรวม นางสาวนุชเนตร ชูแสง
กรรมการ
ครู
ของสถานศึ กษา โดยมี เ กณฑ์ก าร นางศิริลักษณ์ ทองคะหะ ครู
กรรมการและเลขานุการ
ประเมิน ดังนี้
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจันทิมา แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

/1.7 ผลการทดสอบ...
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ประเด็นการประเมิน
ผู้รับผิดชอบ
นายธีรชาติ พจนมณี รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
1.7 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) นางวราภรณ์ เชตวรรณ์
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
จานวนผู้เรียนในระดับ
นายปฏิเวช ทองสงค์
ครูชานาญการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
นายอานาจ ศรีจันบาล
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
ชั้ น ปี ที่ 3 แ ล ะ ผู้ เ รี ย น ใ น ร ะ ดั บ นายชานาญ พระภายไชย
กรรมการ
ครูชานาญการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นายอนุชิต รอดตัว
กรรมการ
ครูชานาญการ
ชั้ น ปี ที่ 2 ที่ ไ ด้ ค ะแนนตั้ ง แต่ ค่ า นายอติชาต ทองมะลิ
กรรมการ
ครูชานาญการ
คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ชาติ ขึ้ น ไป จาก นายสุเชษฐ์ อาจสมโภชน์
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ นายสมชาย ศรีเปาระยะ
กรรมการ
ครูชานาญการ
ด้ า น อ า ชี ว ศึ ก ษ า ( V-NET) จ า ก นางชวนชม ลิ่มทอง
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
ส ถ า บั น ท ด ส อ บ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า นางสาวนุชเนตร ชูแสง
กรรมการ
ครู
แห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) เที ย บ นางสาวสุเพ็ญพร ป่ากว้าง
กรรมการ
ครูชานาญการ
ร้ อ ย ล ะ กั บ จ า น ว น ผู้ เ รี ย น ที่ นายวัฒนา คุณชล
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม นางสุมนา ปูทอง
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร จ าแนกตาม นางศิริลักษณ์ ทองคะหะ
กรรมการและเลขานุการ
ครู
ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา นางสาวจันทิมา แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
งานและภาพรวมของสถานศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสุนทร เตียวัฒนาตระกูล รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
1.8 กำรมีงำนทำและศึกษำต่อของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
นายณรงค์ฤทธิ์ เมืองด้วง
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
ผู้สาเร็จ การศึกษาหลั กสูตร นายรัชชานนท์ เอมเอก
ครูชานาญการ
รองประธาน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ นางสาวปุณณภาไท คานวณ ครูพิเศษสอน
กรรมการ
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ นางสาวหัทยาวลี สินภิบาล เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
ชั้ น สู ง ( ป ว ส . ) ทั้ ง ห ม ด ข อ ง นางสุมนา ปูทอง
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา มี ง านท าใน นายมณี ปูทอง
กรรมการและเลขานุการ
ครูชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น นางนันท์นภัส วุฒิมานพ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อ ศึ ก ษาต่ อ
โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ จาแนกตามระดับ
ประเภทวิ ช า สาขาวิ ช า สาขางาน
และภาพรวมของสถานศึกษา
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6
ด้ำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2.1 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
ประเด็นการประเมิน
ผู้รับผิดชอบ
นายธีรชาติ พจนมณี รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
2.1.1 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำน
นายพรรัฐ ทองมี
ครูชานาญการพิเศษ
สมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ
นายพจนาฏ สุวรรณมณี
ครูชานาญการพิเศษ
นางเพ็ญศรี สิทธี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายปลวัชร เต่งภู่
ครูชานาญการ
นางปวรัสมิ์ สาขะญาณ
ครูชานาญการ
นางสาวรชนิศ แซ่หลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
2.1.2 กำรพั ฒนำหลั ก สู ต รฐำน นายพรรัฐ ทองมี
ครูชานาญการพิเศษ
สมรรถนะ หรื อปรั บปรุงรำยวิชำ นายบัญชา แก้วซัง
ครูชานาญการ
หรื อ ปรั บ ปรุ ง รำยวิ ช ำเดิ ม หรื อ นางเพ็ญศรี สิทธี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม
นางปวรัสมิ์ สาขะญาณ
ครูชานาญการ
นายพจนาฏ สุวรรณมณี
ครูชานาญการพิเศษ
นางสาวรชนิศ แซ่หลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2.2 กำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นการประเมิน
ผู้รับผิดชอบ
นายธีรชาติ พจนมณี รองผู้อานวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
2.2.1 คุ ณ ภำพของแผนกำร นายพรรัฐ ทองมี
ครูชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
จัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ
นางสาวนวลนภา นงค์นวล ครูชานาญการ
กรรมการ
นางสาวสุเพ็ญพร ป่ากว้าง
ครูชานาญการ
กรรมการ
นางสาวรชนิศ แซ่หลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสิเรียม ทองมาก
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกชพร วณิชมาศ
ครูพิเศษสอน
2.2.2 กำรจัดทำแผนกำรจัด กำร นายพรรัฐ ทองมี
ครูชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
เรี ย นรู้ สู่ ก ำรปฏิ บั ติ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น นายพจนาฏ สุวรรณมณี
ครูชานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
กรรมการ
เป็ น ส ำคั ญ และน ำไปใช้ ใ นกำร นางเพ็ญศรี สิทธี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
จัดกำรเรียนกำรสอน
กรรมการ
นางสาวรชนิศ แซ่หลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
นางสาวกชพร วณิชมาศ
ครูพิเศษสอน
นายบุญลือ ยิ่งคานึง
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพิมพ์สมร บุญฤทธิ์ ครูพิเศษสอน
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ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ
3.1 ครูผู้สอน
ประเด็นการประเมิน
ผู้รับผิดชอบ
นายธีรชาติ พจนมณี รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
ครูชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
3.1.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
นายพรรัฐ ทองมี
ครู ผู้ ส อนมี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรง นางวราภรณ์ เชตวรรณ์ ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
ตามสาขาวิชาที่สอน มีก ารจัดทาแผนการ นายสุทธิชัย ไตรเมศวร์
กรรมการ
ครูชานาญการ
จั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ทุ ก นางสุภาศิณี ชนะราวี
กรรมการ
ครูชานาญการ
รายวิ ชาที่ สอน จัด การเรี ยนการสอนตรง นางจุฑารัตน์ ศิริวัฒน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ
ตามแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยเทคนิ ค นางสาวรชนิศ แซ่หลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ
วิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลาย มี ก ารวั ด และ นางชนาภัทร คงคาวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ
ประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง มี ก ารใช้ สื่ อ นางสาวเปมิกา กาญจนจานงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่ง
กรรมการและเลขานุการ
นางพรสุภา งามขา
ครู
เรี ย นรู้ และท าวิ จั ย เพื่ อ คุ ณ ภาพจั ด การ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวเกศินี มณีชาญ ครูพิเศษสอน
เรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ว่าที่ร้อยตรีสุนทร เตียวัฒนาตระกูล รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
3.1.2 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
นายเอกชัย กาลังเกื้อ
ครูชานาญการ
ครูผู้สอนมีการจัดทาข้อมูลผู้เรียน นายพงศ์เกษม เรืองช่วย ครูชานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
เป็ น รายบุ ค คล มี ข้ อ มู ล สารสนเทศหรื อ นางสาวภานุมาศ สินธู
กรรมการ
ครูพิเศษสอน
เอกสารประจ าชั้ น เรี ย นและรายวิ ช าใช้ นายชลธิต ขุนดา
กรรมการ
ครูพิเศษสอน
เทคนิค วิธีก ารบริ หารจัดการชั้ นเรี ยนให้มี นายวสันต์ สุขย้อย
กรรมการ
ครูพิเศษสอน
บรรยายกาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ เป็ น ผู้ นายมนทิชัย ทองสง
กรรมการและเลขานุการ
ครู
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการ นางสาวนันทินี ก่วนสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้าน
การเรียนและด้านอื่นๆ
ว่าที่ร้อยตรีสุนทร เตียวัฒนาตระกูล รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
3.1.3 กำรพั ฒ นำตนเองและพั ฒ นำ นางชิดชนก ลิขิตกาญจน์ ครูชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
ครูชานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
วิชำชีพ
นายพรรัฐ ทองมี
ครูผู้ ส อนจั ด ท าแผนพั ฒ นาตนเอง นายณรงค์ฤทธิ์ เมืองด้วง ครูชานาญการ
กรรมการ
และเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับ นางสาวจิราพร โพธิ์ทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ
การพั ฒ นาตนเองและกระบวนการพั ฒ นา นางสาวฌัชชฏาพร อินทรพฤกษา ครูพิเศษสอน
กรรมการ
วิชาชีพ มีการนาผลการพัฒนาตนเองมาใช้ใน นางสาวเปมิกา กาญจนจานงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ
การจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการ
นางสาวลักขณา ไสลรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุเพ็ญพร ป่ากว้าง ครูชานาญการ
สื่อนวัตกรรม ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวเพ็ญผกา มีช่วย
ครูผู้ช่วย
/3.2 ผู้บริหาร...

8
3.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ประเด็นการประเมิน
ผู้รับผิดชอบ
นายธนเดช นวลเจริญ รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
3.2.1 กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคคลกร
ทางการศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว ม ในการก าหนด
มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา จั ด ท า
แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี หรือแผนปฏิบัติงานประจาปี และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึ กษา
ครูและบุคคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
ด าเนิ น งานโครงการของสถานศึ ก ษา ใช้ ห ลั ก
ธรรมาภิบ าลในการบริหารจัดการสถานศึกษา
แ ล ะ ใ ช้ นวั ต ก ร ร ม ใ นก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สถานศึกษา

นายพิเชฐพงศ์ ช่วยสังข์
นางเพียงเพ็ญ ช้อยหลวงจ่า
นายภัทร พงศ์กิตติคุณ
นางชิดชนก ลิขิตกาญจน์
นายกฤษ ทัดระเบียบ
นายณัฐธวัช โสพรรณรัตน์
นางอุไรรัก ดรุณวรรณ

ครูชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

รองประธานกรรมการ

ครูเชี่ยวชาญ

กรรมการ

ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ

ครู
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเปมิกา กาญจนจานงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางจิราวรรณ ทองคาดี
ครูชานาญการ
นางสาวฐิติวรดา พิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธนเดช นวลเจริญ รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
3. 2 . 2 ก ำร บ ริ หำ รจั ด ก ำ รร ะ บ บ ข้ อ มู ล
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ข้ อ มู ล
พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารสถานศึกษา
มีร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร
จัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ก ารพั ฒ นา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

นายปลวัชร เต่งภู่
นายปรีชา จารัสฉาย
นายทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์
นายชลธิต ขุนดา
นายกะรัต ทรงอารมภ์
นางสาวปิยนุช ลิ่มพันธ์
นายวีระศักดิ์ โสภา

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม
ประเด็นการประเมิน
ผู้รับผิดชอบ
นายธีรชาติ พจนมณี รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
4.1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
นายเศวต พันธ์ศรีโรจน์
ครูชานาญการ
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง นายอดิศักดิ์ ชูเกิด
ครูชานาญการ
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายสุรศักดิ์ อาการส
ครูพิเศษสอน
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาจึงได้
นายสมเกียรติ แถมเพ็ชร ครูพิเศษสอน
จั ด ท าแนวทางปฏิ บั ติ ก ารจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา
ครู
ระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาและสถาน นายอุเทน เพ็ชรทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกอบการนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการ นางเพ็ญศรี สิทธี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

/4.2 การระดม...

9
ประเด็นการประเมิน
ผู้รับผิดชอบ
นายธีรชาติ พจนมณี รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
ครูชานาญการ
4.2 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำร นายเศวต พันธ์ศรีโรจน์
ครูชานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
นายพิเชฐพงศ์ ช่วยสังข์
เรียนกำรสอน
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความ
ร่ว มมื อ ในการระดมทรัพ ยากรเพื่ อการจั ดการ
อาชีวศึกษาทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
ในด้ า นครู พิ เ ศษ ครู ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ครู
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สถานประกอบการ
ด้า นงบประมาณ ทุ น การศึ ก ษา วัส ดุ อุ ป กรณ์
ครุ ภั ณ ฑ์ ฯลฯ และมี ก ารประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

นางนันท์นภัส วุฒิมานพ

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอุเทน เพ็ชรทอง

ครู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

นางเพ็ญศรี สิทธี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายอานิสรณ์ คงวัดใหม่
นางสุภาศิณี ชนะราวี
นายณรงค์ฤทธิ์ เมืองด้วง
นายศิริชัย ศิลปะรัศมี
นางสาวฐิตวิ รดา พิเคราะห์
นางสาวหัทยาวลี สินภิบาล
นางสาวเปมิกา กาญจนจานงค์

ว่าที่ร้อยตรีสุนทร เตียวัฒนาตระกูล รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
นายชัยยันต์ ขวัญเกื้อ
ครูชานาญการ
4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การ
บริ การชุ มชน การบริ ก ารวิชาการ การบริก าร
วิ ช าชี พ และจิ ต อาสาโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา และผู้เรียน
และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ มี จิ ต อาสาโดยใช้
วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

นายณรงค์ฤทธิ์ เมืองด้วง
นายศิรพงษ์ สายสุวรรณ
นายวสันต์ สุขย้อย
นายธีระวัฒน์ บุญทะวงศ์
นายวสันต์ แซ่ฮั่น
นางธัญญารัตน์ โพธิ์ทิพย์

ครูชานาญการ
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
ครู
เจ้าหน้าที่ธุรการ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน

ประเด็นการประเมิน
ผู้รับผิดชอบ
ว่าที่ร้อยตรีสุนทร เตียวัฒนาตระกูล รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร
โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม
สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรง
ฝึ ก งาน หรื อ งานฟาร์ ม และสิ่ ง อ านวยความ
สะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้
งานของผู้ เ รี ย นหรื อ ผู้ รั บ บริ ก าร เอื้ อ ต่ อ การ
จัด การเรี ย นรู้ สอดคล้ องกั บบริ บทของผู้ เรี ย น
หรื อ ผู้ รั บ บริ ก าร เอื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

ประธานกรรมการ
ครูชานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ครูชานาญการ
กรรมการ
ครูชานาญการ
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานราชการ กรรมการ
กรรมการ
ลูกจ้างประจา
กรรมการ
พนักงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและเลขานุการ

นายคารน บุญวงศ์
นายสุเชษฐ์ อาจสมโภชน์
นายทวี พันธ์มาศ
นายปลวัชร เต่งภู่
นางสาวลักขณา ไสลรัตน์
นางสาวณัฐธยาน์ คชผล
นายประสิทธิ์ สระบัว
คนงานภารโรงทุกท่าน
นางนิตติญา อาการส

ครูชานาญการ

นายวสันต์ สุขย้อย

ครูพิเศษสอน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/5.2 ระบบสาธารณูปโภค...
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ประเด็นการประเมิน
ผู้รับผิดชอบ
ว่าที่ร้อยตรีสุนทร เตียวัฒนาตระกูล รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
5.2 ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน
นายคารน บุญวงศ์
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
สถานศึกษามีการบริ ห ารจั ดการ นายราเมศวร์ หิตะวัฒนกุล ครูชานาญการ
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม นางสาวสุจินดา สาเนาการ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ
ระบบการสื่ อ สาร รวมทั้ ง การจั ด ระบบ คนงานภารโรงทุกท่าน
กรรมการ
พนักงานทั่วไป
รั กษาความปลอดภัย ภายในสถานศึกษา นายทักษ์ดนัย ก่วนสกุล
กรรมการ
ครูพิเศษสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออานวยประโยชน์ นายสมพงษ์ ราชบาเพิงผล ครูพิเศษสอน
กรรมการและเลขานุการ
ส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารทาง การศึ ก ษาแก่ นางสาวณัฐธยาน์ คชผล
พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ เ รี ย น หรื อ
ผู้ใช้บริการในสถานศึกษา
นายธีรชาติ พจนมณี รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร
นายสุทธิชัย ไตรเมศวร์
ครูชานาญการ
สถานศึ ก ษามี แ หล่ ง การเรี ย นรู้ นางรัตนา แก้วเดช
ครู
และศู น ย์ วิ ท ยบริ ก ารหรื อ ห้ อ งสุ ม ดที่ มี นายสุรินทร์ คาวิจิตร
ครูพิเศษสอน
ความพร้ อ มและเพี ย งพอส าหรั บ ให้ ค รู นางจุฑารัตน์ ศิริวัฒน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เรี ยน หรื อ นางชนาภัทร คงคาวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ ส นใจ ใช้ บ ริ ก ารค้ น คว้ า หาความรู้ เ พื่ อ
ส่งเสริมการเรียนรู้
นายธนเดช นวลเจริญ รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อ นายปลวัชร เต่งภู่
ครูชานาญการ
กำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยใน
นายปรีชา จารัสฉาย
ครูชานาญการ
สถำนศึกษำ
นายทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์ ครูชานาญการ
สถานศึกษามีร ะบบอินเตอร์ เน็ ต นายชลธิต ขุนดา
ครูพิเศษสอน
ความเร็ว สูง สาหรับบริหารจัดการระบบ นายกะรัต ทรงอารมภ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สารสนเทศให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการ นางสาวกฤติกา พรหมมาศ ครูพิเศษสอน
บริ ห ารจั ด การสถานศึกษา ในด้านความ นายวีระศักดิ์ โสภา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สะดวก รวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง ทั น เหตุ ก ารณ์
ประหยั ดเวลา บุ คลากรและงบประมาณ
เกิ ด การเชื่ อ มโยงแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
สารสนเทศระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ
สานั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/5.5 การเข้าถึงระบบ...
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ประเด็นการประเมิน
ผู้รับผิดชอบ
นายธีรชาติ พจนมณี รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รับผิดชอบนิเทศติดตามและตรวจสอบ
5.5 กำรเข้ ำ ถึ ง ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต นางสาวนุชเนตร ชูแสง
ครู
ควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน นายปลวัชร เต่งภู่
ครูชานาญการ
ในชั้นเรียน
นายปรีชา จารัสฉาย
ครูชานาญการ
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต นายสุรศักดิ์ อาการส
ครูพิเศษสอน
ความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ใน นางสาวกชพร วณิชมาศ
ครูพิเศษสอน
การจัดการเรียนการสอนการสืบค้น และ นายชลธิต ขุนดา
ครูพิเศษสอน
พัฒนาการะบวนการจัดการเรียนการสอน นายทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์ ครูชานาญการ
ในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ
นางสาวอิศเรศ ณรงค์ฤทธิ์ ครูพิเศษสอน
นายวีระศักดิ์ โสภา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2563 มีหน้าที่วิเคราะห์
ข้อมูลการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา จัดพิมพ์รายงานผลการประเมิน
ตนเอง จัดทารูปเล่ม และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมแผ่นซีดีข้อมูล ไปยังสานักมาตรฐานการศึกษา
และวิชาชีพ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วย
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

นายภัทร พงศ์กิตติคุณ
นางสาวเปมิกา กาญจนจานงค์
นางสาวฐิติวรดา พิเคราะห์
นางสาวสิเรียม ทองมาก
นางอุไรรัก ดรุณวรรณ

ครูเชี่ยวชาญ
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความรับผิดชอบประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้การ
ดาเนินงานสาเร็จด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลดีต่อวิทยาลัยฯ และทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายประชา ฤทธิผล)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

