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คำนำ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 34 วรรคสอง 
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ  พ.ศ. 2546  มาตรา 17  กำหนดให้
คณะกรรมการแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 
3 กำหนดให้ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด  โดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 

  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ได้ดำเนินการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา  2563  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน  9  
ประเด็นการประเมิน  และตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  จำนวน  5  ด้าน  25  ข้อประเมิน  ซึ่งกระบวนการจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองเป็นการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท้ังข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  จากผลการบริหารจัดการศึกษา
มาวิเคราะห์  สังเคราะห์ และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามประเด็นการประเมินและมาตรฐาน
การศึกษาท่ีสถานศึกษากำหนด 

  ขอขอบคุณผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ท่ีให้ข้อเสนอแนะและมีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานผลการประเมินเองฉบับนี้ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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คำช้ีแจง 

  รายงานผลการประเมินตนเอง  ประจำปีการศึกษา  2564  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ฉบับนี้  
ประกอบด้วย  บทสรุปผู้บริหาร  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  รายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สามารถนำแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  ไปใช้ในการประเมินผล ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และใช้ผลจากการประเมินเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรบัผู้บริหาร 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1.1  ผลผลิต (Output) 
                     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษในรอบปีการศึกษา   2564 
มีการจัดการเรียนการสอนในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน   16  สาขาวิชา  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จำนวน  16  สาขาวิชา  และ ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.)  จำนวน  5  สาขาวิชา   
   1.1.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
         วิทยลัยเทคนิคศรีสะเกษดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา จำนวน  3  มาตรฐาน  9  ประเด็นการประเมิน  มีรายละเอียดผลสัมฤทธิ์ของการ
ดำเนินการ ดังนี้ 
         มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
               ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ (ร้อยละ 100) 
            ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ (ร้อยละ 68.00) 
              ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (ร้อยละ 50.53) 
         มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
              ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา (ร้อยละ 52.00) 
              ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (ร้อยละ 92.94) 
               ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ (ร้อยละ 100) 
              ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ 100) 
         มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ร้อยละ 100) 
  ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย (ร้อยละ 60.00) 
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 1.2 จุดเด่น 
 1.2.1  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 1.2.2  นักศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 97.63   
 1.2.3  ห้องสมุดหรือศูนย์วิทยบริการมีจำนวนหนังสือเรียนเพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน 
 1.2.4  ครูผู้สอนใช้เทคนิควีการสอนสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 1.2.5  ครูผู้สอนใช้วีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน 
 1.2.6  ผู้บริหารบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมท้ังจากบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
 1.3.1 สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ     
  1.3.2 พัฒนาระบบการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพในสถานประกอบการ ศึกษาต่อ 
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา 
 1.3.3 ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
 
 1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     1.4.1  ควรพัฒนาระบบติดตามผู้เรียนแรกเข้าเพื่อดูแลช่วยเหลือลดปัญหาการออกกลางคัน 
    1.4.2  ควรพัฒนาระบบติดตามผู้เรียนท่ีสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
   1.4.3  ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิ
ภาคี 
 1.4.4  ควรส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนจัดทำผลงานนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 
และส่งผลงานเข้าประกวดหรือนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 1.4.5  ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตามแผนการ
พัฒนาตนเอง นำความรู้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ  ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
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2. การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ในการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค 
ศรีสะเกษ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   มีกระบวนการในการสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และสถานประกอบการดังนี้ 
 2.1  กลุ่มนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  จัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มุ่งเน้นความรู้ ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ให้เป็นักปฏิบัติท่ีมีความรับผิดชอบ  ตรงความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 
 2.2  กลุ่มสถานประกอบการ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ 
 2.3  กลุ่มสังคม ชุมชน ท้องถิ่น   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  มีการให้บริการวิชาการ   วิชาชีพ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การแก้ไขปัญหาชุมชน  มีหลักสูตรการฝึกอบรมตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน  ส่ง เสริมการสร้ างเครือข่ ายกับ สั งคม ชุมชน  ท้องถิ่ น  เพื่ อการมี ส่ วนร่วม ใน ด้ายวิชาการ    
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
       

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดการศึกษาบรรลุตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด  ดำเนินการ
จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา แบบมีส่วนร่วมจากสถานประกอบการ   สังคม  
ชุมชน ท้องถิ่น และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  โดยกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์  
 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
 ผลิตภัณฑ์ผ้าเปลือกทุเรียนสำหรับการสร้างต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐานทรัพยากร 
และภูมิสังคมเพื่อส่งเสริมธุรกิจใหม่ ในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 
 4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
               ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งปลูกทุเรียนท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเนื้อ
ท่ี ในการปลูกทุเรียนภูเขาไฟ 8,404 ไร่ มีพื้นท่ีปลูกครอบคลุมใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกันทรลักษ์ ขุนหาญ 
และศรีรัตนะ ซึ่งเป็นบริเวณพื้นท่ีภูเขาไฟเป็นดินท่ีผุพังมาจากหินบะซอลต์ ดินมีลักษณะเหนียว สีแดง ระบาย
น้ำดีมาก มีธาตุอาหารชนิดต่าง ๆ ท่ีจำเป็นต่อพืชในปริมาณสูง ให้ผลผลิตจะออกสู่ตลาดท้ังหมดกว่า 4,200 ตัน 
(ข้อมูล ณ เมษายน 2564) (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ www.prachachat.NET. เศรษฐกิจในประเทศ. เผยแพร่
วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 ) และจากการรายงานของศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่ามูลค่าการส่งออกทุเรียน
ไทยในเดือน พ.ค. 2564 สร้างสถิติรายเดือนสูงสุดเป็นประวัติการณ์มีมูลค่าถึง 934.9 ล้านดอลลาร์ การ
ขยายตัวร้อยละ 95.3 ส่งผลให้ทุเรียนกลายเป็นสินค้าเกษตรเศรษฐกิจส่งออกสำคัญลำดับท่ี 2 โดยมีจีนเป็น
ประเทศผู้บริโภคทุเรียนรายใหญ่ท่ีสุดของโลก คิดเป็นร้อยละ 70 ของตลาดโลก ในขณะท่ีประเทศไทยเป็น
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ประเทศส่งออกทุเรียนรายใหญ่อันดับ 1 ของโลกท้ังด้านปริมาณ และมูลค่า (มติชน เส้นทางเศรษฐีออนไลน์. 
https://www.sentangsedtee.com. เผยแพร่ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2564.)  
 จากข้อมูลข้างต้นถือได้ว่าเป็นเรื่องท่ีดีหากมองในด้านเศรษฐกิจ แต่หากมองถึงผลกระทบท่ีจะ
ตามมาจากปริมาณขยะจากเปลือกทุเรียนนั้นจะเกิดขึ้นในปริมาณมากเป็นหลายล้านตันจากการผลิตทุเรียนของ
ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ จึงทำให้เกิดงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเปลือกทุเรียนเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่นการนำเปลือกทุเรียนมาผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพ, การนำเปลือกทุเรียนมาทำเป็น
ถ่านกัมมันต์เพื่อเป็นตัวดูดซับโลหะหนักจากแหล่งน้ำในเขตนิคมอุตสาหกรรม, ใช้ในการผลิตเช้ือเพลิงเขียว, ใช้
ทำปุ๋ยชีวภาพ, ใช้ในการผลิตเป็นวัสดุคอมโพสิตสำหรับทำเป็นฉนวนกันความร้อน, และงานวิจัยล่าสุดคือการ
สกัดเส้นใยจากเปลือกทุเรียนนำมาผลิตพลาสเตอร์ปิดแผลต้านแบคทีเรียโดยวิลเลียม เฉิน คณะบดีคณะ
วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีของ NTU ประเทศสิงคโปร์ (โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ Post today. 
https://www.post today.com. นักวิทย์เปล่ียนเปลือกทุเรียนเป็น พลาสเตอร์ ปิดแผล. เผยแพร่วันท่ี 23 
ก.ย. 2564 )  
 คณะผู้วิจัยเห็นว่าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษเป็นท่ีรู้จักในระดับสากล และในจังหวัดศรีสะเกษเอง
ก็ให้การส่งเสริมและผลักดันตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ผ้า) คือผ้าเบญจศรี ซึ่งเป็นผ้าท่ีมีอัต
ลักษณ์สะท้อนถึงสภาพภูมิศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะทำให้เกิดสีและเส้นใยผ้าท่ีแตกต่างจำนวน  5 สี 
เมื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของของเส้นใยพืช และวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร พบว่ามี
องค์ประกอบทางเคมีหลัก ๆ คือ เซลลูโลส, เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และแทนนิน ดังนั้นเปลือกทุเรียนจึงมีแนวโน้ม
ท่ีสามารถนำมาสกัดเส้นใยให้ได้เซลลูโลสบริสุทธิ์สำหรับใช้ในผลิตเป็นเส้นด้ายเพื่อใช้ในการทอผ้า เป็นการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด และสร้างจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์สามารถนำเอาวัสดุ
เหลือใช้หรือขยะมาเพิ่มมูลค่าให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนในอนาคตได้เป็นอย่างดี  
 
 4.2  วัตถุประสงค์ 
       4.2.1  เพื่อหาค่าร้อยละผลผลิตได้ (Percentage Yield) ของเส้นใยเปลือกทุเรียนท่ีผ่านการ
สกัดแล้ว 

  4.2.2  เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายเปลือกทุเรียนในแต่ละอัตราส่วน 
  4.2.3  การออกแบบ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้าเปลือกทุเรียน และศึกษาความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์ผ้าเปลือกทุเรียน 
  4.2.4  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ้า
เปลือกทุเรียน และแปรรูปผ้าเปลือกทุเรียนให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

 
 4.3 กรอบแนวคิด 
      4.3.1  กลุ่มประชากร  ได้แก ่ 
                 4.3.1.1  เปลือกทุเรียนสด 
              4.3.1.2  เส้นใยเปลือกทุเรียน และฝ้ายบริสุทธิ์ 
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                4.3.1.3  ด้ายเปลือกทุเรียน, ผ้าเปลือกทุเรียน 
                 4.3.1.4  กลุ่มประชากรผู้สนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้าเปลือกทุเรียน 
              4.3.1.5  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญ ด้านการออกแบบ  
              4.3.1.6  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญ ด้านการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ผ้าชนิดต่าง ๆ  
              4.3.1.7  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญ ด้านวิสาหกิจชุมชน  
              4.3.1.8  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญ ด้านเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน  
              4.3.1.9  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
          4.3.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่   
                 4.3.2.1  เปลือกทุเรียนสด จำนวน  50  กิโลกรัม 
               4.3.2.2  เส้นใยเปลือกทุเรียน จำนวน  2,5000  กรัม ฝ้ายบริสุทธิ์ จำนวน 5,500 กรัม 
                4.3.2.3  ด้ายเปลือกทุเรียน จำนวน 8,000 กรัม ผ้าเปลือกทุเรียนความยาว 5 เมตร 
                 4.3.2.4  ผู้สนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้าเปลือกทุเรียน จำนวน 100 คน 
                4.3.2.5  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญ ด้านการออกแบบ  จำนวน 1 คน 
                 4.3.2.6  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญ ด้านการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ผ้าชนิดต่าง ๆ  จำนวน 
1 คน 
                 4.3.2.7  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญ ด้านวิสาหกิจชุมชน  จำนวน 1 คน 
                4.3.2.8  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญ ด้านเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน  จำนวน 3 คน 
                 4.3.2.9  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน 
 
 4.4 วิธีดำเนินงาน 
            การเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยมีข้ันตอนดังนี้ 
     1. การหาค่าร้อยละผลผลิต (Percentage Yield) ได้ของเส้นใยเปลือกทุเรียนท่ีผ่านการสกัด
แล้วมีวิธีการ ดังนี้ ช่ังเปลือกทุเรียนสดปริมาณ 1,000 กรัม นำไปอบด้วยตู้อบลมร้อน บดด้วยเครื่องบดกิ่งไม้ 
นำไปสกัดเส้นใยด้วยการต้มกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 18 โดยมวลส่วนปริมาตร อัตราส่วน
ระหว่างเปลือกทุเรียน ต่อ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 18 โดยมวลส่วนปริมาตร เท่ากับ 1 : 40 ต้ม
ท่ีอุณหภูมิ 100 ๐C นาน 2 ช่ัวโมงล้างให้สะอาด แช่สารฟอกขาวเป็น     เวลา 24 ช่ัวโมง ล้างให้สะอาด อบให้
แห้งท่ีอุณหภูมิ 100 ๐C นาน 48 ช่ัวโมง บดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดสมุนไพร ช่ังน้ำหนัก คำนวณหาค่าร้อยละ
ผลผลิตได้ของเส้นใยเปลือกทุเรียนท่ีผ่านการสกัดแล้ว 
 2. การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายเปลือกทุเรียนมีวิธีการ ดังนี้ นำเส้นใยเปลือก
ทุเรียนท่ีผ่านการสกัด และบดแล้วไปผสมกับฝ้ายบริสุทธิ์จำนวน 3 อัตราส่วน (เส้นใยเปลือกทุเรียน ต่อ ฝ้าย
บริสุทธิ์ เท่ากับ  80 : 20, 70 : 30 และ60 : 40 จากนั้นนำแต่ละอัตราส่วนไปดีดให้เส้นใยท้ัง   2 ชนิด เข้ากัน 
แล้วปั่นด้วยเครื่องปั่นด้าย จะได้เส้นด้ายจากเปลือกทุเรียนท้ัง 3 อัตราส่วน ส่งวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ 
ได้แก่ ค่าการต้านแรงดึงสูงสุด, ค่าการยืดตัวก่อนขาด และภาพภาคตัดขวางของเส้นด้ายเปลือกทุเรียนท่ีมีผล
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การวิเคราะห์ค่าการต้านแรงดึงสูงสุด และค่าการยืดตัวก่อนขาดท่ีมีผลสูงท่ีสุด ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิง
ทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม     ท่ี 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 3. การประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้าเปลือกทุเรียนโดยผู้เช่ียวชาญ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีขั้นตอนดังนี้  ออกแบบผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ท่ีสามารถแปรรูปมาจากผ้าเปลือกทุเรียนภายใต้
แนวคิด ของใช้ในชีวิตประจำวัน และการใช้ผ้าเปลือกทุเรียนให้เกิดความคุ้มค่ารวมถึงทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผลิต ได้แก่ กระเป๋าถือตามไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กระเป๋าสำหรับผู้หญิงวัยทำงาน จำนวน 
1 รูปแบบ กระเป๋าสำหรับผู้ชายวัยรุ่นถึงวัยกลางคน จำนวน 1 รูปแบบ กระเป๋าถือสำหรับงานพิธีการ 
กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มคนท่ีมีกำลังซื้อสูง จำนวน 1 รูปแบบ ของใช้และของตกแต่งในบ้าน ได้แก่ หมอนอิง 2 
ขนาด จำนวน 1 รูปแบบ ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าเปลือกทุเรียน ได้แก่ กระเป๋าใส่เหรียญ 1 รูปแบบ กระเป๋าใส่
แก้วน้ำ 1 รูปแบบ และหน้ากากอนามัย ดังภาพท่ี 1 แบบร่างผลิตภัณฑ์ผ้าเปลือกทุเรียน แล้วให้ผู้เช่ียวชาญ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ประเมินผลการออกแบบภายใต้หลักการออกแบบ 5 ประเด็น คือ ประโยชน์
การใช้สอย ความงามทางศิลปะ คุณสมบัติของวัสดุและเศรษฐกิจการเลือกใช้วัสดุได้อย่างเหมาะสม ความคุ้มค่า
ของการใช้วัสดุ 
 4. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์ผ้าเปลือกทุเรียน มีขั้นตอนดังนี้ นำ
ผ้าเปลือกทุเรียนไปให้ผู้ประกอบการตัดตามแบบท่ีผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อแนะนำ และทำการปรับปรุงแบบร่าง
เรียบร้อยแล้วไปให้ผู้ประกอบแปรรูปผ้าเปลือกทุเรียนให้เป็นผลิตภัณฑ์ตามแบบ จากนั้ นนำไปให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง (ผู้สนใจในผลิตภัณฑ์จากผ้าเปลือกทุเรียน) จำนวน 100 คน ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และตอบ
แบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ผ้าเปลือกทุเรียน 
 5. การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการถ่ายทอดกรรมวิธีการเตรียม และการสกัด
เส้นใยเปลือกทุเรียนมีขั้นตอนดังนี้ ลงพื้นท่ีเป้าหมาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจแนวคิดใหม่ในอาเซียน
เตรียมพื้นท่ีสำหรับการต้ม ล้างและแช่เส้นใย จัดทำระบบกำจัดน้ำท้ิงให้เป็นระบบ พื้นท่ีสำหรับการตาก เส้นใย
ในขั้นตอนการเตรียม และการสกัดเส้นใยเปลือกทุเรียน จัดอบรม ถ่ายทอดกรรมวิ ธีการเตรียม และการสกัด
เส้นใยเปลือกทุเรียน สอบถามความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ต่อการถ่ายทอดกรรมวิธีการ
เตรียม และสกัดเส้นใยเปลือกทุเรียนมีรายการสอบถาม คือ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมฯ การจัด
ขั้นตอนการอบรม เนื้อหา     ในการอบรม การปฏิบัติการเตรียม และการสกัดเส้นใยจากเปลือกทุเรียน ความ
พอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม วิทยากรการฝึกอบรม สถานท่ีจัดฝึกอบรม ระยะเวลาจัด
ฝึกอบรมการนำความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบการ นำความรู้ไปถ่ายทอดขยายผลได้การนำความรู้
ท่ีได้รับไปใช้เพื่อสร้างรายได้ 
 6. การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ้าเปลือก
ทุเรียน มีรายละเอียดดังนี้ ลงพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อม และเตรียมเครื่องมือสำหรับกระบวนการ
ผลิตผ้าดังนี้ การปั่นด้ายจากเส้นใยเปลือกทุเรียน การย้อมเส้นด้ายเปลือกทุเรียนด้วยสีย้อมธรรมชาติ การทอผ้า
จากเส้นด้ายเปลือกทุเรียนให้เป็นลวดลายต่าง ๆ การออกแบบ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าจากเปลือกทุเรียน 
สอบถามความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คนต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ้าเปลือกทุเรียน 
มีรายการสอบถาม คือ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมฯ การจัดขั้นตอนการอบรม เนื้อหาในการอบรม 
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การปฏิบัติการเตรียม และการสกัดเส้นใยจากเปลือกทุเรียน ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ฝึกอบรม วิทยากรการฝึกอบรม สถานท่ีจัดฝึกอบรม ระยะเวลาจัดฝึกอบรม   การนำความรู้ ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบการ นำความรู้ไปถ่ายทอดขยายผลได้ การนำความรู้ท่ีได้รับไปใช้เพื่อสร้างรายได้ 
 
 4.5  ผลการดำเนินงาน 
    1. สรุปผลการหาค่าร้อยละผลผลิต (Percentage Yield) ได้ของเส้นใยเปลือกทุเรียนท่ีผ่าน
การสกัดแล้ว ค่าร้อยละผลผลิต (Percentage Yield) ได้ของเส้นใยเปลือกทุเรียนท่ีผ่านการสกัดแล้วมีค่าเท่ากับ 
ร้อยละ 13.28 
 2. สรุปผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายเปลือกทุเรียน   เส้นด้ายเปลือก
ทุเรียนท่ีเกิดจากการผสมกัน ระหว่างเส้นใยเปลือกทุเรียนกับฝ้ายบริสุทธิ์ที่อัตราส่วน 70 : 30 มีผลการทดสอบ
ค่าแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 728.73 กรัมแรง ค่าการต้านทานต่อแรงดึง เท่ากับ 0.35 กรัมแรงต่อดีเนียร์ ค่าการยืด
ตัวก่อนขาด เท่ากับ ร้อยละ 4.51 
 3. สรุปผลการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้าเปลือกทุเรียนโดยผู้เช่ียวชาญ
ผู้เช่ียวชาญจำนนวน 5 ท่านได้ประเมินความเหมาะสมในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าเปลือกทุเรียน ภายใต้
หลักการออกแบบ 4 ด้าน คือ ประโยชน์การใช้สอยความงามทางศิลปะ คุณสมบัติของวัสดุ และเศรษฐกิจ 
ความสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันท้ังหมด จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ กระเป๋าคุณนาย กระเป๋าถือ 
กระเป๋าคาดอก กระเป๋าใส่เหรียญ/หน้ากาก-อนามัย หมอนอิง และกระเป๋าใส่แก้ว มีค่าความเหมาะสมในการ

ออกแบบโดยภาพรวมท้ัง 4 ด้าน ท่ีระดับมากท่ีสุด (𝑥  เท่ากับ 4.73 SD  เท่ากับ 0.218) ระดับมากท่ีสุด (𝑥 

เท่ากับ 4.53 SD  เท่ากับ 0.335) ระดับมาก (𝑥 เท่ากับ 4.45 SD  เท่ากับ 0.522) ระดับมาก (𝑥 เท่ากับ 4.50 

SD  เท่ากับ 0.248) ระดับมากท่ีสุด (𝑥 เท่ากับ 4.63 SD  เท่ากับ 0.175) ตามลำดับ 
  4. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของของกลุ่มตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์ผ้าเปลือกทุเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจท่ีระดับมากท่ีสุดอยู่ 3 ด้านคือ ความรู้ความสามารถของวิทยากร การนำความรู้ท่ี

ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ/ประกอบการ ความเหมาะสมของเนื้อหาใน   การถ่ายทอด (X ̅  เท่ากับ 
4.67, 4.67, 4.63 SD  เท่ากับ 0.521, 0.479, 0.669) รองลงมาคือระดับมาก คือ ด้านสามารถนำความรู้ไปต่อ
ยอดใช้ในการสร้างรายได้ให้กับตัวเอง ระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ และการปฏิบัติการเตรียม และการ
สกัดเส้นใยจากเปลือกทุเรียน ถ่ายทอด (𝑋  เท่ากับ 4.43, 4.43SD  เท่ากับ 0.728, 0.770) ภาพรวมทุกด้านอยู่

ท่ีระดับมาก (𝑥 เท่ากับ 4.47 SD  เท่ากับ 0.263) ตามลำดับ 
  5. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการถ่ายทอดกรรมวิธีการเตรียม 
และการสกัดเส้นใยเปลือกทุเรียน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจแนวคิดใหม่ในอาเซียน อำเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจท่ีระดับมากท่ีสุดอยู่ 3 ด้านคือ ความรู้ความสามารถของ
วิทยากร การนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ/ประกอบการ ความเหมาะสมของเนื้อหาในการ

ถ่ายทอด (𝑥  เท่ากับ 4.67, 4.67, 4.63 SD  เท่ากับ 0.521, 0.479, 0.669) รองลงมาคือระดับมาก คือ ด้าน
สามารถนำความรู้ไปต่อยอดใช้ในการสร้างรายได้ให้กับตัวเอง ระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ และการ
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ปฏิบัติการเตรียม และการสกัดเส้นใยจากเปลือกทุเรียน ถ่ายทอด (𝑥 เท่ากับ 4.43, 4.43SD  เท่ากับ 0.728, 

0.770) ภาพรวมทุกด้านอยู่ท่ีระดับมาก (𝑥 เท่ากับ 4.47 SD  เท่ากับ 0.263) ตามลำดับ 
 6. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการถ่ายทอดกรรมวิธีการเตรียม 
และการสกัดเส้นใยเปลือกทุเรียน ณ กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งสว่าง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่าง
มีระดับความพึงพอใจท่ีระดับมากท่ีสุดอยู่ 3 ด้านคือ ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากร การนำความรู้ท่ีได้

ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ/ประกอบการ ความเหมาะสมของเนื้อหาในการถ่ายทอด (𝑥 เท่ากับ 4.83, 
4.73, 4.80 SD  เท่ากับ 0.521, 0.479, 0.669) รองลงมาคือระดับมาก คือ ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ท่ี

ใช้ในการถ่ายทอดความ สถานท่ีในการถ่ายทอดความรู้ ระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ (𝑥 เท่ากับ 4.47, 

4.43, 4.40 SD  เท่ากับ 0.819, 0.679 0.770) ภาพรวมทุกด้านอยู่ท่ีระดับมาก (𝑥 เท่ากับ 4.52 SD  เท่ากับ 
0.227) ตามลำดับ 
 
 4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
       4.6.1 ได้ค่าร้อยละผลผลิตท่ีได้ของเส้นใยเปลือกทุเรียนท่ีผ่านการสกัดแล้ว 
         4.6.2 ได้คุณสมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายจากเปลือกทุเรียนท่ีมีคุณภาพ 
           4.6.3 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และสามารถนำผ้าเปลือกทุเรียนมาสร้างรายได้ให้กลุ่มฯ เพิ่มขึ้น 
           4.6.4 ได้ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยเปลือกทุเรียน สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา 

 ท่ีอยู่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เลขท่ี 319 หมู่ 8  ถนนกสิกรรม  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง   
 จังหวัดศรีสะเกษ  33000    โทรศัพท์ 0-4561-2886    โทรสาร 0-4563-1369 
  E-mail napron2019@gmail.com  Website www.sisat.ac.th 
 ประวัติสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ช่ือ “โรงเรียนประถมอาชีพการช่างขุขันธ์
สถาปัตยกรรม”  จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  ๗ กรกฎาคม  ๒๔๗๙ ท่ีวัดหลวงสุมังคลาราม  ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง
ศรีสะเกษ  จังหวัดขุขันธ์  รับนักเรียนท่ีจบช้ันประถมปีท่ี  เข้าเรียนตามหลักสูตร  ๒ ปี  คือประถมวิสามัญปีท่ี 
๒-๖  เปิดเรียนปีแรกมีนักเรียน  ๒๕  คน  จัดเป็นนักเรียนกินอยู่ประจำ  พระมหาอิ่มสายชมพู   เป็นผู้
รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ (ต่อมาได้เล่ือนสมณศักดิ์ข้ึนเป็นพระครูชินวงศ์ปฏิภาณและพระชินวงศาจารย์) 
 พ.ศ. ๒๔๘๑  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดต้ังโรงเรียนช่างไม้ขึ้นท่ีจังหวัดนี้  ได้อนุมัติเงินส่งเสริมอาชีพ
ศึกษา จำนวน ๗,๘๐๐ บาท  มาให้จังหวัดเพื่อปลูกสร้างโรงเรียนในท่ีดินราชพัสดุ  ซึ่งมีเนื้อท่ี  ๑๗  ไร่เศษสร้าง
โรงฝึกงาน ๒ หลัง บ้านพักครู ๔ หลัง บ้านภารโรง ๒ หลัง ส้วมซึมท่ีนั่ง ๑ หลัง ปรับพื้นท่ีและทำรั้วลวดหนาม
รอบบริเวณโรงเรียนและได้ย้ายจากวัดหลวงสุมังคลารามมาเรียน ณ ท่ีแห่งใหม่เมื่อวันท่ี ๒  กันยายน 
 พ.ศ. ๒๔๘๒  โดยโอนมาเป็นโรงเรียนรัฐบาลช่ือ “โรงเรียนช่างไม้ จังหวัดศรีสะเกษ” ขยายหลักสูตรจาก 
๒ ปี พระครูชินวงศ์ปฏิภาณ(อิ่ม  สายชมพู) ผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ได้ลาออก ทางการได้แต่งต้ังนาย
ประดิษฐ์  ภูริพัฒน์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน 
 พ.ศ. ๒๔๘๖  ได้เปิดสอนแผนกช่างตัดผมข้ึนอีกแผนกหนึ่ง  รับนักเรียนท่ีจบช้ันเรียนประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
เข้าเรียนตามหลักสูตร ๒ ปี 
 พ.ศ. ๒๔๙๓  เปิดสอนอาชีวช้ันกลาง แผนกช่างไม้ปลูกสร้างรับนักเรียนท่ีจบอาชีวศึกษาตอนต้นหรือช้ัน
มัธยมปีท่ี ๓ (ม.๓) สายสามัญเข้าเรียนตามหลักสูตร ๓ ปี  เรียนประโยคอาชีวศึกษากลาง 
 พ.ศ. ๒๕๐๑  เปล่ียนช่ือโรงเรียนจากโรงเรียนช่างไม่ศรีสะเกษเป็น “โรงเรียนการช่างศรีสะเกษ” 
 พ.ศ. ๒๕๐๓  เปิดสอนระดับประโยคอาชีวศึกษาช้ันสูง   แผนกช่างไม้ปลูกสร้างรับนักเรียนท่ีจบ
อาชีวศึกษาช้ันกลางหรือประโยคมัธยมตอนปลายหรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)   สายสามัญเข้า
เรียนตามหลักสูตร  ๓  ปี  สำเร็จแล้วได้รับประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาช้ันสูงแผนกก่อสร้าง 
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 พ.ศ. ๒๕๐๙  กระทรวงศึกษาธิการได้ยุบและรวมโรงเรียนการช่างสตรีศรีสะเกษเข้ากับโรงเรียนการช่างศรี
สะเกษ  โดยโอนครู  ภารโรง  นักเรียนและทรัพย์สินต่าง ๆ ท้ังหมดรวมกันเปิดสอน ๒  แผนก คือ แผนกช่าง
ก่อสร้าง  แผนกคหกรรมศาสตร์  ส่วนแผนกช่างตัดผมได้ยุบเลิกไปเพราะไม่มีคนนิยมเรียน 
 พ.ศ. ๒๕๑๗  ได้รับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาปลูกสร้างอาคารเรียน   โรงฝึกงาน  โรงอาหาร  
บ้านพักครู  บ้านพักภารโรง  ส้วม  ประปา  ไฟฟ้า  และปรับปรุงถนนภายใน  ซึ่งมาปลูกสร้างในท่ีดินแปลงใหม่ 
(สนามบินเก่ากองทัพอากาศยกให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นศูนย์การศึกษา)  มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐๙ ไร่ 
๓ งาน ๒๔.๕ ตารางวา ต้ังอยู่ท่ีตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  และได้ย้ายจากสถานท่ีเดิมซึ่ง
เป็นท่ีดินราชพัสดุตะวันออกโรงพยาบาลศรีสะเกษ   มารอยู่ในท่ีดินแปลงใหม่ เมื่อเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 
๒๕๑๘ 
 พ.ศ. ๒๕๑๙  เปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า  รับนักเรียนท้ังในเวลาปกติและนอก
เวลาปกติ (รอบเช้า,รอบบ่าย)  เปิดสอนระดับประโยควิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  แผนกช่างก่อสร้างและ 
แผนกคหกรรมศาสตร์  และในปีเดียวกัน  กรมอาชีวศึกษามีคำส่ังประกาศแต่งต้ังเปล่ียนฐานะระดับการศึกษา
จากเดิม  โรงเรียนการช่าง  เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษ 
 พ.ศ. ๒๕๒๑  ได้ทำการเปิดสอนแผนกวิชาช่างเช่ือมและโลหะแผ่นระดับช้ัน ปวช. หลักสูตร ๓ ปี 
 พ.ศ. ๒๕๒๒  กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้ทางวิทยาลัยฯ  เปิดทำการสอนแขนงวิชาชีพอาชีพเพิ่มเติมอีก ๒  
แผนกวิชา  คือ  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  และแผนกวิชาช่างวิทยุและโทรคมนาคม  ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  และในปีเดียวกัน  กรมอาชีวศึกษาได้มีคำส่ังเปล่ียนแปลงช่ือเดิม  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็น
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ตามประเภทของสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในปัจจุบัน 
 พ.ศ. ๒๕๓๒  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่นของกลุ่มสถานศึกษาภาคตะวันออก- 
เฉียงเหนือ  สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค  กรมอาชีวศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๔๓  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา (มาตรฐานอาชีวศึกษา)  
ของกรมอาชีวศึกษา เมื่อวันท่ี  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๔๓ 
 พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา  
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  รอบท่ี ๑ เมื่อวันท่ี  ๑๓-๑๕  
สิงหาคม  ๒๕๔๖ 
 พ.ศ. ๒๕๔๙   ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา  
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  รอบท่ี ๒  เมื่อวันท่ี  ๓-๕  
กรกฎาคม  ๒๕๔๙ 
 
ผลงานรางวัลประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 - ผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ( พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ ) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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 - สถานศึกษาท่ีมีความมุ่งมันและพยายามอย่างสูงในการรายงานผลการดำเนินงานการขับเคล่ือน
การอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลการขับเคล่ือนการจัดการ
อาชีวศึกษา e-MVS ระดับดีมาก  โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 - นายพยนต์ สืบเสน รองผู้อำนวยการ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ได้รับคัดเลือกเป็น "ผู้บริหารดีศรี
อาชีวศึกษา" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จากกระทรวงศึกษาธิการ ระดับชาติ 
 - ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการ ได้รับรางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 
๒๕๖๕ "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" จากผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ ระดับจังหวัด 
 - นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการ ได้รับรางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ 
"พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" จากผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ ระดับจังหวัด 
 - นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการ ได้รับรางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 
๒๕๖๕ "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" จากผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ ระดับจังหวัด 
 - นายพยนต์ สืบเสน รองผู้อำนวยการ ได้รับรางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ 
"พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" จากผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ ระดับจังหวัด 
 - นายปัญญา   ศิลากูล รองผู้อำนวยการ ได้รับรางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 
๒๕๖๕ "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" จากผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ ระดับจังหวัด 
 - รางวัลยอดเย่ียมด้านเนื้อหา BIOGAS ช่ือผลงาน คาวเนอร์จ้ี Cowenergy วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ
เกษ ในงานประกาศผลรางวัล ซูเปอร์กบจูเนียร์ BIO TEENERGY วัยรุ่นไทยรู้ใช้พลังงานไบโอ โครงการคน
บันดาลไฟ ปี ๒ Clean Energy for Life พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของทุกคน ระดับชาติ โดย 
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ 
 - รางวัล Poppular Vote การประกวดไลฟ์สด หัวข้อ "การต่อต้านยาเสพติด ณ นครลำดวน" ณ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 - รางวัลสนับสนุน การจัดงานการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯ ครั้งท่ี ๔๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 - รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษา Best Performance ต่อเนื่อง ๓ ปี ในโครงการความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมมิล (ประเทศไทย) จำกัด 
 - รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง แข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ งานประชุมองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งท่ี ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ จังหวัดน่าน และจัง
หวดแพร่  โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม (ปวส.) 
ระดับชาติ งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งท่ี ๓๐ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ณ จังหวัดน่าน และจังหวดแพร่ โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดผลงานรักษ์ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมการประกวดส่ือสร้างสรรค์วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ "ตระหนัก รักษ์ 
ภาษาไทย" ระดับชาติ โดย กระทรวงวัฒนธรรม 
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 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ งาน
ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ  ครั้งท่ี ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ 
จังหวัดน่าน และจังหวดแพร่  โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ แข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานสาขาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์
ชาติไทย ระดับชาติ งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งท่ี ๓๐ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ณ จังหวัดน่าน และจังหวดแพร่  โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 
๓๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะพื้นฐาน   
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๓๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 - รางวัลชนะเลิศ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ฯ 
ประเภทชรมรม To Be Number One ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะงานเช่ือม SMAW & GTAW & GMAW (ปวส.) ใน
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๓๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมือง และประวัติศาสตร์ไทย ใน
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๓๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดดนตรีพื้นบ้าน (แคน) ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย การแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้ น ฐาน  และทักษะพื้ น ฐาน   
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๓๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม (ปวช.) ใน
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๓๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม (ปวส.) ใน
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๓๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๓๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
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 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ประเภททีม ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๓๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันการขับขี่ปลอดภัย ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพ ในอนาคตแห่ งประ เทศไทย การแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ   และทักษะพื้ น ฐาน  ระ ดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๓๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 

การจัดการศึกษา 
  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เปิดสอน 3 หลักสูตรด้วยกันคือ 
 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จำนวน  16  สาขาวิชา   
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   จำนวน  16  สาขาวิชา 
 3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  จำนวน  5  สาขาวิชา 

สภาพชุมชน 
  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ต้ังอยู่ในแหล่งชุมชน 
 ทิศเหนือ ติดกับชุมชนวัดป่าศรีสำราญ 
 ทิศใต้  ติดกับวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันออก ติดกับโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิทยาลัยสารพัด
ช่างศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันตก ติดกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
 
 

สภาพเศรษฐกิจ 
 จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นจังหวัดท่ีอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  เดินทางโดยรถไฟและรถ
โดยสาร  มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  เป็นแหล่งผลิตอาหารหลักของประเทศ แหล่งผลิตผลไม้หลายชนิด  
ผลไม้ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ  และมีช่ือเสียงโด่งดังเป็นท่ีรู้จักและอยากล้ิมอยากลองรสชาด  คือ  
ทุเรียนภูเขาไฟ  และเงาะโรงเรียน  มีแหล่งเพาะปลูกอยู่ท่ีอำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  พื้นท่ีเป็นดิน
ภูเขาเหมาะแก่การปลูกไม้ผล และพืชไร่  ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างมาก  และ
ยังเป็นแหล่งผลิตครุน้อย  เกวียนน้อยท่ีอำเภอขุขันธ์ และผ้าไหมทอมือท่ีอำเภอบึงบูรณ์ 
 

สภาพสังคม 
 ศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
 ลักษณะภูมิประเทศ  ทางตอนใต้เป็นท่ีสูงและค่อย ๆ ลาดต่ำไปทางเหนือลงสู่ลุ่มแม่น้ำมูล  ซึ่งอยู่
ทางตอนเหนือของจังหวัด  ปัจจุบันมีเนื้อท่ี  8,840  ตารางเมตร  ประกอบด้วยอำเภอ  22  อำเภอ  มี



 
14 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

ประชากรราว  1.45  ล้านคน  ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย  ซึ่งพูดภาษาถิ่นต่าง ๆ กัน อาทิ  ภาษา
ลาว (สำเนียงลาวใต้ซึ่งใช้ครอบคลุมท้ังฝ่ังอุบลราชธานีและจำปาศักด์ิ)  ภาษากูย  ภาษาเยอ  และภาษาเขมร
ถิ่นไทย  ประชากรส่วนมากมีอาชีพด้านเกษตรกรรม  มีความสนใจในการพัฒนาเกษตรทฤษฏีใหม่  การศึกษา
ของประชากรอยู่ในเกณฑ์สูง  มีความสนใจในการเมืองการปกครอง  ชุมชนมีความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือ
กับวิทยาลัยเป็นอย่างดี 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 1076 41 0 1117 

ปวช.2 1032 43 0 1075 

ปวช.3 805 25 0 830 

รวม ปวช. 2913 109 0 3022 

 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี รวม 

ปวส.1 928 435 1363 

ปวส.2 925 345 1270 

รวม ปวส. 1853 780 2633 

 
  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 1173 738 62.92 

ปวส.2 1565 1143 73.04 

รวม 2738 1881 68.70 

 
  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 830 636 76.63 

ปวส.2 1270 1121 88.27 

รวม 2100 1757 83.67 
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ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

5 5 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับการ
รับรอง 

109 109 107 

ข้าราชการพลเรือน 3 - - 

พนักงานราชการครู 31 31 31 

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 52 52 52 

เจ้าหน้าท่ี 47 - - 

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) 42 - - 

รวม ครู 192 192 190 

รวมทั้งสิ้น 289 192 190 

  
 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 9 10 19 

พาณิชยกรรม 3 3 6 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 2 1 3 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 1 2 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1 1 2 

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0 

พาณิชยนาวี 0 0 0 
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ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 16 16 32 

 
 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 6 

อาคารปฏิบัติการ 11 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 1 

อาคารอื่น ๆ 46 

รวมทั้งสิ้น 65 

  
 ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 7,796,180.00 

งบดำเนินงาน 14,783,900.00 

งบลงทุน 31,168,000.00 

งบเงินอุดหนุน 35,013,160.00 

งบรายจ่ายอื่น 4,137,200.00 

รวมทั้งสิ้น 92,898,440.00 

 
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
  ปรัชญา    :  เกียรติภูมิ(Dignity)  คุณภาพ (Quality)   คุณธรรม (Morality) 
  อัตลักษณ์  :  ความรับผิดชอบ 
  เอกลักษณ์ :  ความร่วมมือ 
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2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  วิสัยทัศน์  :  สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 
  พันธกิจ     
 1. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. บริหารจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสานความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอก 
 4. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และ
วิทยฐานะ 
 5. ทำข้อตกลงกับสถาบันที่จัดการศึกษาของต่างประเทศเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
  เป้าประสงค์ 
   1. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพมีคุณภาพและประกอบอาชีพได้ 
 2. ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิจัยและนำผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง ชุมชน สังคม และมี
ผลงานเป็นท่ียอมรับ 
 3. ผู้สอนมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม 
 4. สังคม ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการบริการด้านวิชาการ วิชาชีพและเทคโนโลยีตามความต้องการ 
 5. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก ได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคมและ
ต่างประเทศ 
 6 ครูและบุคลากรเป็นตัวแทนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาท่ี 2 และภาษากัมพูชาหรือภาษาจีนเป็นภาษาท่ี 3 เพื่อการส่ือสาร 
 7. ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน มีความรู้และทักษะดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
  ยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 2. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
  กลยุทธ์ 
 1.  พัฒนาผู้เรีนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 2.  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 3.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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 4.  ให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
 5.  พัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 
 6.  พัฒนาภาวะผู้นำและการจัดการ 
 7.  พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
 8.  ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษากับต่างประเทศ 
 9.  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใช้ในการบริหารจัดการ 
 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานเรื่อง แผ่นมุง
หลังคา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจำปี พ.ศ.
2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคม

วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ โดยร่วมมือกับ 
บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด 

(มหาชน) 

การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี Play 
Sat Game 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคม

กีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ 

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 42 ประจำปี 2564 
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาท่ี 3 ณ อำเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬา

จังหวัดศรีสะเกษ 

กิจกรรมมหกรรมรวมพลนักเต้น FLASH MOB DANCE 
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ก ว ด  TO BE NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE รุ่น  Junior รุ่น  Pre-Teenage และรุ่ น 
Teenage 

ชนะเลิศ จังหวัด 
นายวัฒนา วุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดศรีสะเกษ 

การประกวดนักขายมืออาชีพ Marketing Academic 
Fairs The Best Salesman 2020 สาขาวิชาการตลาด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี 

การป ระ เมิ น อ ง ค์ ก ารมาต รฐาน ดี เด่ น  ป ระ เภ ท 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานกลึงช้ินงาน ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่ งขั น ทั กษ ะก าร เขี ยน แบ บ เครื่ อ งก ล ด้ วย
คอมพิวเตอร์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล
ด้วยคอมพิวเตอร์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์  (CAD/CAM) ในงานประ ชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการเช่ือม SMAW & GTAW ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงาน
เช่ือม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการเช่ือม SMAW & GTAW & GMAW 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการตรวจสอบและทดสอบวัสดุงาน ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

เช่ือม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

การแข่งขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียน
แบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขัน ทักษะการเขียน โปรแกรมควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการติดต้ังและควบคุมไฟฟ้า ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรเลอร์ ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมและ
ควบคุมอุปกรณ์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานปูน ในงานประชุมวิชาการองค์การ ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 



 
24 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

การแข่งขันทักษะประมาณราคาก่อสร้าง ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะประมาณราคาก่อสร้าง ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานไม้ ในงานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 



 
25 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การแข่งขันทักษะการงานไม้ ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการทำหุ่นจำลอง ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการทำหุ่นจำลอง ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการทำหุ่นจำลอง ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 



 
26 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ก ารแข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ ก ารน ำ เสน อ ข าย สิ น ค้ า  The 
Marketing Challenge ในงานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขัน ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing Plan) ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการพัฒนาทักษะระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องด่ืม ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Flair 
Bartender ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการการจัดการระบบเครือข่าย ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ระดับ ปวส ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ระดับ ปวช ในงานประชุมวิชาการ

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

การแข่งขันทักษะการประกวดการแข่งขันตอบปัญหาวิชา
หน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการประกวดมารยาทไทย ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการประกวดรักการอ่านภาษาไทย ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
English Demonstration Contest ใน ง า น ป ร ะ ชุ ม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการประกวดการเล่านิทานพื้นบ้าน ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีพื้นบ้าน (โหวตเด่ียว) 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยสากล (หญิง) 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงสากล (หญิง) ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงาน
เช่ือม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียง ครั้งท่ี 30 ประจำปี
การศึกษา 2563 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียง ครั้งท่ี 30 ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 



 
30 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การแข่งขันทักษะงานกลึงช้ินงาน ประเภทเด่ียว ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียง ครั้งท่ี 30 ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียง ครั้งท่ี 30 ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

การแข่งขันทักษะการเช่ือม SMAW&GTAW&GMAW ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียง ครั้งท่ี 30 ประจำปีการศึกษา 
2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุ ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียง ครั้งท่ี 30 ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการสำรวจ
เพื่อการก่อสร้าง ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียง ครั้ง
ท่ี 30 ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียง ครั้งท่ี 30 ประจำปีการศึกษา 
2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

การแข่งขันทักษะการประกวดการแข่งขันตอบปัญหาวิชา
หน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 30 ประจำปีการศึกษา 2563 

การแข่งขันทักษะการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
English Demonstration Contest ใน ง า น ป ร ะ ชุ ม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 30 ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยสากล (หญิง) 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง ท่ี 30 ประจำปี
การศึกษา 2563 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีพื้นบ้าน (โหวตเด่ียว) 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง ท่ี 30 ประจำปี
การศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การ
ประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับ
ภ าคฯ  ป ระ เภ ท ชม รม  TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษาระดับอาชีศึกษาและอุดมศึกษา ณ โรงแรม
พูลแมน จังหวัดขอนแก่น  

ชนะเลิศ ภาค 
ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์

ประธานโครงการ 

ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 2 ด้านการประกอบอาชีพ เรื่อง
เครื่องกรอและตีเก ลียวไหม 2 in 1 ในงานสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี
การศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 5 ด้านหัตถศิลป์ เรื่องผลิตภัณฑ์
ตะกร้า กระเป๋าคุณหญิงจากวัสดุท้องถิ่น ในงานสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี
การศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ระบบ
พัฒนาสมองกล เรื่องแอปพลิเคช่ันสำหรับแนะนำการ
ออกกำลังกายและควบคุมอาหาร ในงานสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี
การศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ระบบ
พัฒนาสมองกล เรื่อง SISAT Library System ในงานสุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี
การศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 ด้านกำหนดโจทย์ Mini Smart 
Farms เรื่องระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมด้วยสมาร์ท
ทวาลว์อัจฉริยะ 4.0 ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ใบประกาศรับรอง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ผ่ าน
มาตรฐาน ได้เป็นสถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาด
ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID -19 ประเภท สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย 

 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รักษ์ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการ
ประกวดส่ือสร้างสรรค์วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 
2564 ภายใต้หัวข้อ "ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย" 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 

การประกวดภาพพยนต์ส้ัน หัวข้อ "ยาเสพติด พิษร้าย 
ทำลายชีวิต" ประเภทนักเรียน ในงานมหกรรมเทศกาลหหนัง
ส้ันพันธุ์ศรี จัดโดย จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับคณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด 

การป ระกวด  To Be Number One Teen Dancercise รอง จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

Sisaket Championship 2021 รุ่น  Teenage อายุ  14 ปี
ขึ้นไป - 22 ปีบริบูรณ์ 

ชนะเลิศ 

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การประกวดร้องเพลงสากลชาย ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การประกวดการพูดใน ท่ีสาธารณะเป็นภาษาอั งกฤษ 
(English Public Speaking Contest) ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ก า ร ป ร ะ ก ว ด ก า ร พู ด ส า ธิ ต เป็ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
(Demonstration Contest) ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ก า ร ป ร ะ ก ว ด ก า ร พู ด ส า ธิ ต เป็ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
(Demonstration Contest) ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การประกวดสุนทรพจีนภาษาจีนกลาง ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การประกวดรักการอ่าน ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้ น ฐาน  และหลัก สูตรวิชาชีพ ระยะ ส้ัน  ระ ดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ก ารแ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห าวิ ช าห น้ า ท่ี พ ล เมื อ ง  แ ล ะ 
ประวัติศาสตร์ไทย ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM Education 
ระดับ ปวส. ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การประกวดดนตรีพื้นบ้าน (โหวต) ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

การประกวดดนตรีพื้นบ้าน (พิณ) ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ (ปวช.) ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานเครื่องยานยนต์เล็กดีเซล (ปวช.) ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม 
(ปวส.) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะ
เกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานเช่ือม SMAW & GTAW (ปวช.) ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานเช่ือม SMAW & GTAW & GMAW 
(ปวส.) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะ
เกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานไม้ (ปวช.) ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (ปวส.) ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการประมาณราคาก่อสร้าง (ปวส.) ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต (ปวส.) ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต (ปวส.) ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการคิดหุ่นจำลอง ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันการออกแบบสถาปัตยกรรม ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องด่ืม ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องด่ืม (ประเภท Classic 
Bartender) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

การแข่งขัน ทักษะการผสมเครื่อง ด่ืม  (ประเภท Flair 
Bartender) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขัน ทักษะการนำเสนอสิน ค้า The Marketing 
Challenge ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Marketing Plan) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการติดต้ังและควบคุมไฟฟ้า ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ในการประชุม ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

การแข่งขันการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุม ด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ PLC ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้ น ฐาน  และหลัก สูตรวิชาชีพ ระยะ ส้ัน  ระ ดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะ
เกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ในการ รอง จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ 

การแข่งขันทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่ งขัน ทักษะออกแบบและผลิต ด้ วย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (CAD/CAM) ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้ น ฐาน  และหลัก สูตรวิชาชีพ ระยะ ส้ัน  ระ ดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ประเภททีม ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

การแข่งขันทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ใน
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแขง่ขันการขับขี่ปลอดภัย ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ To 
Be Number One ระดับภาคฯ ประเภทชรมรม To Be 
Number One ใน สถาน ศึกษ าระ ดับอาชีว ศึกษ าและ
อุดมศึกษา 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม 
(ปวช.) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 31 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม 
(ปวส.) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 31 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

การแข่งขันทักษะงานเช่ือม SMAW & GTAW & GMAW 
(ปวส.) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 31 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการประชุม ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ  และทักษะพื้ น ฐาน ระ ดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 31 

การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะพื้นฐาน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 31 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

การแข่งขันทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 31 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ประเภททีม ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 31 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมือง และประวัติศาสตร์
ไทย ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 31 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

การแข่งขันการขับขี่ปลอดภัย ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 31 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

การประกวดดนตรีพื้นบ้าน (แคน) ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 31 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

แข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ งานประชุม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 30 

ชนะเลิศ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

การแข่งขันทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ งาน รอง ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 30  

ชนะเลิศ อาชีวศึกษา 

แข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานสาขาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับชาติ งานประชุมองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งท่ี 
30 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

แข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม 
(ปวส.) ระดับชาติ งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งท่ี 30 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

แข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม 
(ปวส.) ระดับชาติ งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งท่ี 30 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

รางวัลยอดเย่ียมด้านเนื้อหา BIOGAS ช่ือผลงาน คาวเนอร์จ้ี 
Cowenergy วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ในงานประกาศผล
รางวัลซู เปอร์กบจูเนียร์ BIO TEENERGY วัยรุ่น ไทยรู้ใช้
พลังงานไบโอ โครงการคนบันดาลไฟ ปี 2 Clean Energy 
for Life พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของทุกคน 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ 

รางวัลสนับสนุน การจัดงานการประชุมวิชาการ องค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับ
ภาคฯ ครั้งท่ี 42 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชภุมารี 

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษา Best Performance ต่อเนื่อง 
3 ปี ในโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมมิล 

(ประเทศไทย) จำกัด 

การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ประเภททีมเด่ียวชายภายในจังหวัด
ศรีสะเกษ อายุไม่เกิน 25 ปี ในงานปีใหม่ส่ีเผ่าไทยศรีสะเกษ 
การแข่งขันกีฬาและนันทนาการ "อบจ.ศรีสะเกษ คัพ" 
ประจำปี 2565 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด องค์การบริหารจังหวัดศรีสะเกษ 

การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ประเภททีมเด่ียวชายภายในจังหวัด
ศรีสะเกษ อายุไม่เกิน 26 ปี ในงานปีใหม่ส่ีเผ่าไทยศรีสะเกษ 
การแข่งขันกีฬาและนันทนาการ "อบจ.ศรีสะเกษ คัพ" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด องค์การบริหารจังหวัดศรีสะเกษ 
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ประจำปี 2565 

การแข่งขันทักษะงานยายนตแกสโซลีน (ปวส.) ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานยายนตดีเซล (ปวส.) ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศยานยนต (ปวส.) ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานกลึงช้ินงาน ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม 
(ปวช.) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะ
เกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานไม้ (ปวช.) ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

การแข่งขันทักษะงานปูน (ปวช.) ในการประชุมวิชาการ รอง จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ 

การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (ปวส.) ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

Poppular Vote การประกวดไลฟ์สด หัวข้อ "การต่อต้านยา
เสพติด ณ นครลำดวน"  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ 

ผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ( พ.ศ. 2564-2568 ) จาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

สถานศึกษาท่ีมีความมุ่งมันและพยายามอย่างสูงในการ
รายงานผลการดำเนินงานการขับเคล่ือนการอาชีวศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบติดตามและประเมินผล
การขับเคล่ือนการจัดการอาชีวศึกษา e-MVS ระดับดีมาก 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

 
  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์  
ผู้บริหารดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายสมาน สมจริง  
ผู้บริหารดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายวรรณดี กลมพันธ์  
ผู้บริหารดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายพยนต์ สืบเสน  
ผู้บริหารดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

วันท่ี 16 มกราคม 2564 

นายพุฒิพงษ์ มะยา  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายสกล หุ่นงาม  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

ว่าท่ีร้อยตรีสุพรรณ ผาแก้ว  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายมนวรรธน์ นกอิ่ม  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายวีระวฒัน์ ภูสมหมาย  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

ดร.สุภาพ สัจจสมภาร  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายเมธาวุฒิ แสงกล้า  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายจิรโรจน์ เลิศธนเป่ียมสุข  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564\ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายบวรศักด์ิ โสดาธาตุ  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวบุณณดา คำเสียง  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

มกราคม 2564 

นางนลินี เดชวัน  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาววิภาวี ณ นิมิต  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายกรณ์ ก้านเพชร  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวปัทมพร สุฤทธิ์  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายถาวร นาคกระโทก  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายอุดร เศษโถ  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายธนกร สุขส่ง  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางปริษา ปั้นดี  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางนพวรรณ สาธุการ  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 



 
47 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

มกราคม 2564 

นางกาญจนา ถามุลเลศ  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวอิสราภรณ์ พบลาภ  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางพัธรนิพันธ์ เอมรัตน์  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายประยูร เดือนเพ็ง  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายประดิษฐ์ สมจันทร์  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวอังศุธา สุทธิประภา  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายกัมปนาท พระสุพรรณ์  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 



 
48 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

มกราคม 2564 

นางวราดา ขันตี  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายวสันต์ อุไรวงศ์  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางธิดาวรรณ สรรพศรี  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายนิกร จันทน์เทศ  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายอินทร์ จงจำ  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายสันติรักษ์ โตรัศมี  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวพิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายจิรยุทธ์ โชติกุล  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายชัยรัตน์ ทองใบ  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ์  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 



 
49 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

มกราคม 2564 

นายวุฒิภัทร พรมมา  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายชาติชาย ทองพีระ  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวสุจีรา วิชาชาติ  
รางวัลครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางลลิดา โค้วไพโรจน์  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายภควัตร สิงห์คำ  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางกฤษณา จันทน์เทศ  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายกัณหา อุทธิเสน  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวกมลีรัตน์ รัชมาศ  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายมัลลิกา สิทธิโชค  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 



 
50 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

มกราคม 2564 

นายนพดล ส้ินทุกข์  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายสุภาษิต ดวนใหญ่  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายเลิศ ก้านเหลือง  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายสมคิด พิมสอน  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายคำพา ขันตี  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายอรุณ ทองกลม  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายวุฒิพงษ์ สมใจ  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายบุญนาน มากสิงห์  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายจำเริญ ทอนบุญมา  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 



 
51 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

มกราคม 2564 

นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวกณิกนันท์ ไกรวิเศษ  
รางวัลครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาววลีรัตน์ ทองอินทร์  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางบุญมี ฤกษ์ใหญ่  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์  
รางวัลครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายธีระชาติ ปู่แตน  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายนพพร สมคิด  
รางวัลครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์  
รางวัลครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวนนธิกานต์ นาคเงิน  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 



 
52 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

มกราคม 2564 

นางสาวเยาวภา เจริญทรัพย์  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวนภัสนันท์ ศรีภิรมย์  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายอดิศักดิ์ นันตะเคน  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวศันสนีย์ พันเจริญ  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายณัฐวุฒิ เช้ือชัย  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายสุริยันต์ มัฆวิมาลย์  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายเปรมปรีดี อินตะนัย  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายอาทิตย์ โทนะพันธ์  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

ว่าท่ีร้อยตรีกฤศณัฏฐ์ กงกัญญา  
รางวัลครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายสุริยัน คันศร  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 
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มกราคม 2564 

นายอรรถชัย สุดบนิด  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายอภิสิทธิ์ ปัจศรี  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายไชยา บุตรวงค์  
ครูดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 16 
มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางณัฐรดา ขันวงษ์  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางณัฐรดา ขันวงษ์  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายอำพร ศรีสะอาด  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวโสรยา ร่วมใจ  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาววรรณภา จันทป  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาววรรณิสา จงจำ  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวพนิดา สมคณะ  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 
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วันท่ี 16 มกราคม 2564 

นายอภิสิทธิ์ สมสวย  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวณัฏฐ์ชวัลษรัญชน์รักม์ ม่วงละออ  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางปณิชา นกอิ่ม  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวโสภิตา สุวรรณพันธ์  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายศตวรรษ พันธ์สมตน  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางนวรัตน์ สมจริง  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางณภัชนันท์ บุตรไชย  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวรัชนีกร มะโนราช  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวรัชนีกร มะโนราช  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวสุภาวดี ปัสสาคำ  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 
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วันท่ี 16 มกราคม 2564 

นางสาวฐานมาศ ป้องอ้อย  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายรังสรรค์ ไสยศรีจันทร์  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายวัชรินทร์ ดูแล  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายวีระพงษ์ สุวรรณพัฒน์  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายสุทัศน์ นามมุงคุล  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายประจิตร กลอนศรี  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายนิวัตร คลองแคล่ว  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางหทัยรัตน์ อินทา  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางพิสมัย ร่วมใจ  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสมปอง ศรีโสดา  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 
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วันท่ี 16 มกราคม 2564 

นางศรีประไพ ศิลาโชติ  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายบุญส่ง สยุมพร  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายเจษฎา ถิ่นพิพัฒน์  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายคมศักดิ์ เทพพะเนาว์  
บุคลากรดีเด่น ในงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 16 มกราคม 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

ดร.สุภาพ สัจจสมภาร  
อบรมเชิงปฏิบัติการ Fun and Active English Class in 
the COVID-19 Crisis and Beyond 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

(พว.) 

นางสาวมลฤดี ยอดสิงห์  
อบรมเชิงปฏิบัติการ Fun and Active English Class in 
the COVID-19 Crisis and Beyond 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

(พว.) 

นางวราดา ขันตี  
อบรมเชิงหลักสูตรท่ีได้รับรองจากสำนักงาน ก.ค.ศ. 
หลักสูตรการบริหารจัดการช้ันเรียนด้วยกระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ

บุคลากรอาชีวศึกษา 

นายอินทร์ จงจำ  
อบรมเชิงหลักสูตรท่ีได้รับรองจากสำนักงาน ก.ค.ศ. 
หลักสูตรการบริหารจัดการช้ันเรียนด้วยกระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ

บุคลากรอาชีวศึกษา 

นายสมคิด พิมสอน  รางวัล ภาค สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ
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อบรมเชิงหลักสูตรท่ีได้รับรองจากสำนักงาน ก.ค.ศ. 
หลักสูตรการบริหารจัดการช้ันเรียนด้วยกระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 

อื่น ๆ บุคลากรอาชีวศึกษา 

นายวีระวฒัน์ ภูสมหมาย  
อบรมเชิงหลักสูตรท่ีได้รับรองจากสำนักงาน ก.ค.ศ. 
หลักสูตรการบริหารจัดการช้ันเรียนด้วยกระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ

บุคลากรอาชีวศึกษา 

ดร.สุภาพ สัจจสมภาร  
ครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นายชัยรัตน์ ทองใบ  
อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแล ประกอบกิจการ
กระจายเสียงสำหรับผู้ประกอบกิจการ หน่วยงานของรัฐ 
และประชาชนท่ัวไป 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ดร.สุภาพ สัจจสมภาร  
อบรมการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ ตามโครงการพัฒนา
ทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา หลักสูตร "ความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต 
(Be internet awesome)" จำนวน 3 ช่ัวโมง 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นายวิสณุกร ดาวไสย์  
อบรมเชิงปฏิบัติการ "บ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพนักประดิษฐ์
รุ่นใหม่" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายวิสณุกร ดาวไสย์  
อบรม โครงการอบเชิงปฏิบัติการจัดทำชุดการสอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสันติรัตน์ โตรัศมี  
ครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2564 
สาขาวิชาโยธา 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นางนพวรรณ สาธุการ  
ครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2564 
สาขาวิชาเทคโนดลยีสารสนเทศ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน  
ผ่านการอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยหน่วยงานต้นสังกัด "การอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร (online)" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายเลิศ ก้านเหลือง  
ผ่านการอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยหน่วยงานต้นสังกัด "การอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร (online)" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวอิสราภรณ์ พบลาภ  
ผ่านการอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยหน่วยงานต้นสังกัด "การอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร (online)" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์  
ผ่านการอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยหน่วยงานต้นสังกัด "การอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร (online)" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายวีระวฒัน์ ภูสมหมาย  
ผ่านการอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยหน่วยงานต้นสังกัด "การอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

หลักสูตร (online)" 

นางณับิกา สมชมภู  
ผ่านการอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยหน่วยงานต้นสังกัด "การอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร (online)" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวพิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ  
ผ่านการอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยหน่วยงานต้นสังกัด "การอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร (online)"  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวพิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ  
ผ่านการอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยหน่วยงานต้นสังกัด "การอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร (online)" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายสิริชัย สิมชมภู  
ผ่านการอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยหน่วยงานต้นสังกัด "การอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร (online)" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด นายสิริชัย สิมชมภู 

นางสาววรรณภา จันทป  
บุคคลากรดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาววรรณิสา จงจำ  
บุคคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางปณิชา นกอิ่ม  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวบังออน ตามบุญ  รางวัล จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

อื่น ๆ 

นายรังสรรค์ ไสยศรีจันทร์  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางณภัชนันท์ บุตรไชย  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางนวรัตน์ สมจริง  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด นางนวรัตน์ สมจริง 

นางสาวฐิตารีย์ คำจันทร์  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวณัชชา คูณลาน  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวศิริพร ทิพย์เลิศ  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวรัสรินทร์ สิริกุลธนัญญาณ์  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางพวงรัตน์ ธรรมคุณ  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวณัฐรดา เทนโสภา  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวสุชานาถ บำรุงญาติ  รางวัล จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

อื่น ๆ 

นางสาวกัญญณัช ศรีมะณี  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวเมธาวดี คำตะ  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวอภิญญา ทองพีระ  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวพิกุล ศิริผล  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวกฎชกรณ์ สารสุข  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวกรวีร์ อาษาศรี  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวสุภาวดี ปัสสาคำ  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาววิจิตรา พงศ์พิละ  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวอคัมย์สิริ ภูมิภักดิ์  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวสุกัญญา สยุมพร  รางวัล จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

อื่น ๆ 

นางสาวบวรลักษณ์ สะโสดา  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวจุฑามาศ คะกาเนปะ  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวนิรชา ศรีภิรมย์  
บุคลากรดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

ว่าท่ีร้อยตรีสุพรรณ ผาแก้ว  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายประชาไทย ไกรฝ่าย  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายกัมปนาท พระสุพรรณ์  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายอินทร์ จงจำ  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายประยูร เดือนเพ็ง  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายธนกร สุขส่ง  รางวัล จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

อื่น ๆ 

นายวุฒิพงษ์ สมใจ  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายชัยรัตน์ ทองใบ  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายนิกร จันทร์เทศ  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายชาติชาย ทองพีระ  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายสันติรักษ์ โตรัศมี  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายอุดร เศษโถ  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางนพวรรณ สาธุการ  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายประดิษฐ์ สมจันทร์  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายวุฒิภัทร พรมมา  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางธิดาวรรณ สรรพศรี  รางวัล จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

อื่น ๆ 

นางพัธรนิพันธ์ เอมรัตน์  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวพิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางลลิดา โค้วไพโรจน์  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายคำพา ขันตี  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางปริษา ปั้นดี  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางวราดา ขันตี  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวปัทมพร สุฤทธิ์  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาววิภาวี ณ นิมิตร  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวบุณณดา คำเสียง  รางวัล จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

อื่น ๆ 

นางสาวบุณณดา คำเสียง  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต"  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวบุณณดา คำเสียง  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวธิรณี แสวงนาม  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวอังศุธา สุทธิประภา  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ์  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวจุฑารัตน์ บุญปัญญา  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวจุฑารัตน์ บุญปัญญา  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายพุฒิพงษ์ มะยา  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวนิดติยากร พวงมาเทศ  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวนิดติยากร พวงมาเทศ  รางวัล จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

อื่น ๆ 

นายสกล หุ่นงาม  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

ดร.สุภาพ สัจจสมภาร  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายถาวร นาคกระโทก  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวสุจีรา วิชาชาติ  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายกัณหา อุทธิเสน  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางมัลลิกา สิทธิโชค  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 
2565 "พัฒนาครู พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่

อนาคต" 

นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายเลิศ ก้านเหลือง  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายอรุณ ทองกลม  รางวัล จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

อื่น ๆ 

นางอมรพรรณ มิ่งขวัญ  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางเพชรรุ้ง สยุมพร  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางวิมลทิพย์ สมัครสมาน  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายจิรศักดิ์ ดุษฎี  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายบุญนาน มากสิงห์  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายประวิทย์ ราชภักดี  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายประวิทย์ ราชภักดี  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายจำเริญ ทอนบุญมา  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายปฏิพล รวยสูงเนิน  รางวัล จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

อื่น ๆ 

นายวิสณุกร ดาวไสย์  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวกณิกนันต์ ไกรวิเศษ  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาววลีรัตน์ ทองอินทร์  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต"  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายสุริยัน คันศร  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวอินทุอร โยธี  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวปวีณอร นัยนิตย์  รางวัล จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

อื่น ๆ 

ว่าท่ีร้อยตรีกฤศณัฎฐ์ กงกัญญา  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายชาญณรงค์ ไชยนรา  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายอภิชัย มีศิลป์  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวเกวลิน บุญเสนอ  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายจิรธร บุญปัญญา  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายพีรวิชญ์ จันเทพา  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวนุสราภรณ์ คุดนา  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายเปรมปรีดี อินตะนัย  
ครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 "พัฒนาครู 
พัฉนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายพยนต์ สืบเสน  รางวัล ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ได้รับคัดเลือกเป็น "ผู้บริหารดีศรี
อาชีวศึกษา" ประจำปีพุทธศักราช 2564 

อื่น ๆ 

ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์  
ผู้บริหารดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายสมาน สมจริง  
ผู้บริหารดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายสมาน สมจริง  
ผู้บริหารดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายวรรณดี กลมพันธ์  
ผู้บริหารดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายพยนต์ สืบเสน  
ผู้บริหารดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายปัญญา ศิลากูล  
ผู้บริหารดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 
"พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ 

นายบวรศักด์ิ โสดาธาตุ  
ครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2564 
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นายวุฒิภัทร พรมมา  
ครูผู้นำส่ือนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
ระดับประเทศ ในโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ The 
Educators Thailand ประจำปี 2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ AIS Academy 
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  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวน้ำฟ้า อินทร์งาม 
นางสาวภูสุดา นารี 
นายอัฐพล เถระพันธ์  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานเรื่อง แผ่นมุง
หลังคา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
ประกศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, สมาคมวิทยาศาสตร์

แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์, บริษัท เอสโซ่(ประเทศ

ไทย) จำกัด (มหาชน) 

นางสาวรติรมย์ สิทธิศร  
การประกวดนักขายมืออาชีพ Marketing Academic 
Fairs The Best Salesman 2020 สาขาวิชาการตลาด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี 

นายวิทวัส ทองพันช่ัง  
นายวุฒิศักดิ์ โพธิ์แก้ว  
นายภคพล จอมใจ  
นายปาริวัฒน์ พงษ์วิเศษ  
นายนนท์ธวัส ชมช่ืน  
นายภาคภูมิ กรึงไกร  
นายณัฏฐชัย พรมโลก  
นายพูนศักดิ์ สมุนไพร  
นายปรมี ศรีแก้ว  
การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี Play 
Sat Game #1 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
การกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคม

กีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ 

นายวิทวัส ทองพันช่ัง  
นายณัฏฐชัย พรมโลก  
นายภาคภูมิ กรึงไกล  
นายภคพล จอมใจ  
นายนนท์ธวัช ชมช่ืน  
นายวุฒิศักดิ์ โพธิ์แก้ว  
นายปาริวัฒน์ พงษ์วิเศษ  
นายพูนทรัพย์ พันธ์สุข  
นายชายแดน ธรรมพร  
นายปรมี ศรีแก้ว  
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬา

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 42 ประจำปี 2564 
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขัน กีฬาท่ี 3 ณ อำเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
  
นางสาวเชษฐธิดา มะลิงาม  
นางสาวธิดารันต์ ไชยรักษา  
นางสาวสมปรารถณา ตะล่ิมนอก  
นางสาวชนาธิป ย่อชัย  
นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่ตั้ง  
นางสาวสุพิชฌาย์ สังข์กษัตริย์  
นางสาวพุธิตา วง์คำจันทร์  
นางสาววรดา กำจัด  
กิจกรรมมหกรรมรวมพลนกัเต้น FLASH MOB DANCE 
และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE รุ่น Junior รุ่น Pre-Teenage และรุ่น 
Teenage 

ชนะเลิศ จังหวัด 
นายวัฒนา วุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดศรีสะเกษ 

นายวิทวัส ทองพันช่ัง  
นายวุฒิศักดิ์ โพธิ์แก้ว  
นายภคพล จอมใจ  
นายปาริวัฒน์ พงษ์วิเศษ  
นายนนท์ธวัส ชมช่ืน  
นายภาคภูมิ กรึงไกร  
นายณัฏฐชัย พรมโลก  
นายพูนศักดิ์ สมุนไพร  
นายปรมี ศรีแก้ว  
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานการท่องเท่ียว และกีฬา

จังหวัดศรีสะเกษ 

นายธนากร สว่างชาติ  
นางสาวสัตตกมล ศรีษะ  
การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การศึกษา 2563 

นายประดิษฐ์ ทิพย์พรม  
นายณสิน ไชยสินห์  
นายไกรวิชญ์ ช่ืนต้น  
การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายธีรภพ มูลประดับอรรจ  
นายจิรศักดิ์ เดชสายบัว  
นายสุริยา นามทองใบ  
การแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายนครินทร์ อรวรรถวิทู  
นายธีระพฒัน์ ประสาร  
การแข่งขนัทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายจิระพงศ์ โคศรีสุทธ์  
นายสิทธิศักดิ์ คำนึง  
นายคณวรรษ วรเลิศ  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายเศรษฐ์กร พานิช  
การแข่งขันทักษะงานกลึงช้ินงาน ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

นายภานุวัฒน์ ทองทราย  
การแข่งขันทักษะการเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายพีระพฒัน์ มะโนชาติ  
นายวีระศักดิ์ โพธิ์แก้ว  
การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ในงานประชุมวชิาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นางสาวรัตนา จันทิวา  
นางสาวศิริรุ่ง บุญตา  
การแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายธนกฤต มังโส  
การแข่งขันทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล
ด้วยคอมพิวเตอร์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายสุรนาท ใสกระจ่าง  
การแข่งขันทักษะการออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (CAD/CAM) ในงานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายนลธวัช งอมสงัด นายอนุชิด ครุถานนท์  
การแข่งขันทักษะการเช่ือม SMAW & GTAW ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายฤทธิศักดิ์ รัตนวัน  
นายศักดิ์สิทธิ์ บุญมา  
การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงาน
เช่ือม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายวรรณเดช อบอุ่น  
นายมาโนช แท่งทอง  
การแข่งขันทักษะการเช่ือม SMAW & GTAW & GMAW 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายปริญญา พิมพ์เพชร  
นายภาคภูมิ อิ่มเต็ม  
การแข่งขันทักษะการตรวจสอบและทดสอบวัสดุงาน
เช่ือม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นางสาววชิราพร ทองขาว  
นายชนินทร์ บุญกล้า  
นายธีระพงศ์ วิเศษชาติ  
การแข่งขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบ
ไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 



 
76 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายไวยากรณ์ ดอนเหลือม  
นายชาญชัย สายเงิน  
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายจิรายุส สมรัตน์  
นายศราวุธ ชัยชาญ  
การแข่งขันทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายธานนท์ ชวนกระโทก  
นายวัชระพงศ์ วงษสินชัย  
นายพนธกร เตียวฮวยหยี  
การแข่งขันทักษะการติดต้ังและควบคุมไฟฟ้า ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายจิรวัฒน์ สมสาย  
นายธีรภัทร ไสว  
นางสาวอริญ รุดบุญ  
ารแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรเลอร์ ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายธนัฐ ถาจันทา  
นายณัฐพล อาคเดช  
นายภาณุพงศ์ เพียรพานิช  
การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมและ

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 



 
77 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ควบคุมอุปกรณ์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

นายวิทยา กิ่งเกษ  
นายกมลทรรศน์ วงษ์ทอง  
ารแข่งขันทักษะงานปูน ในงานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายบัณฑิต เจตนา  
นายคงฤทธิ์ ทำทอง  
นายจีรวัฒน์ วงชาลี  
การแข่งขันทักษะประมาณราคาก่อสร้าง ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายจักรกฤษณ์ จันทร์ทอง  
นายมนตรี ราศี  
การแข่งขันทักษะประมาณราคาก่อสร้าง ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายอนุสรณ์ ฉอสันเทียะ  
นายกษฎา สิริภูริโชติ  
นายธนพล แก้วใหญ่  
การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายภานุวัฒน์ จันทร์ดำ  
นางสาวณฐพร ศะกุพันธ์  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 



 
78 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายเจษฏา บุญนิตย์  
การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

นายภานุวัฒน์ จันทร์ดำ  
นางสาวณฐพ ศะกุพันธ์  
นายเจษฏา บุญนิตย์  
การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายจีรวัจน์ ใจดี  
นายณรงค์ศักดิ์ พงค์พีระ  
นายณัฏฐพล เจียมพรเศรษฐ์  
การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายนฤนัย นามวิชา  
นายกฤษฎกรณ์ พรมสุวรรณ์  
นางสาวศศิฉาย จันธรรม  
การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายคณิติน มันตาวิจักษณ์  
นายณัฐพล คำแพง  
การแข่งขันทักษะงานไม้ ในงานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 



 
79 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การศึกษา 2563 

นายธนวัฒน์ ศรีโพนดวน  
นายดัสกรณ์ ใบเขียว  
การแข่งขันทักษะการงานไม้ ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นางสาวเบญจมินทร์ ดอกดวง  
นายถนัดษิณ เจือจันทร์  
นางสาวปาลิดา สุระสิงห์  
การแข่งขันทักษะการทำหุ่นจำลอง ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายเกรียงศักดิ์ นามวิชา  
นางสาวศรีสุดา บุญเพรียง  
นางสาวพิกุลทอง ใจเรือง  
การแข่งขันทักษะการทำหุ่นจำลอง ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นางสาวรุ้งฤดี กิริรัมย์  
นางสาวนันทพร ปุยวงศ์  
การแข่งขันทักษะการทำหุ่นจำลอง ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นางสาวแก้วนภา ทองเงิน  
นางสาวอรปรียา นันทศิริ  
นายธเนตร ไชยมาต  
การแข่งขันทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม ในงาน

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 



 
80 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

นางสาวชลธิชา สังจอม  
นายอัษฎา หาจักร  
การแข่งขันทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นางสาวบุษราคัม สุปัตติ  
นายพงศกร วงศ์วิจิตร  
การแข่งขันทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นางสาวสโรชา มณีวงษ์  
นางสาวอทิตยา ศรีโสภา  
การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นางสาวชลธิชา สมใจ  
นางสาวอภิญญา จิตโชติ  
นางสาววิภา คำมล  
การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า The Marketing 
Challenge ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายพลวัฒน์ สิงห์สิทธิ์  
นางสาวศรสวรรค์ ทองบุญเกิด  
นางสาวปติญญา มะลิพันธ์  

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 



 
81 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing Plan) ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

นายวราภรณ์ นพคุณ  
นางสาววนิดา อาจเอื้อม  
นางสาวปุ๋ย รัตน์แสง  
นางสาวธิดารัตน์ ทาฤทธิ์  
นางสาวอารีรัตน์ ประมวล  
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายประเสริฐ จำปาทิพย์  
นายธีรพงศ์ รักษาถ่ิน  
การแข่งขันทักษะการพัฒนาทักษะระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นางสาวณัฐกาญร์ ช่างดี  
นางสาววรรลิสา มนัยนิล  
นายธิเบศ แพงแสง  
การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกจิ ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายจิรเดช จันทร์ถา  
นางสาวรุ่งนภา พรมสอน  
นางสาวชลธิชา แพงศรี  
นางสาวพิมลพา คำพินิจ  

ชนะเลิศ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 



 
82 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

นายพิชัยภูษิต คำผุย  
นางสาวสุภัพร ไชยสิทธิ์  
นายอมรเทพ คำขาว  
การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องด่ืม ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายอภิสิทธิ์ โยงรัมย์  
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Flair 
Bartender ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายสุทธิโรจน์ ศรีวะรมย์  
นางสาวอรรนิสา พิมพ์ทอง  
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายศุภโชค ศรีกระหวัน  
นายจตุรพัฒน์ ฐานะวัน  
การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคิศรีสะเกษ 

นายปฐมพงศ์ เจริญศรีเมือง  
นายฉัตรชัย ของดี  
นายศิวกร สายเย็น  

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

นายสุริยา ยอดพงษา  
นายเสกสรร ผลาผล  
การแข่งขันทักษะการการจัดการระบบเครือข่าย ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายวรวิทย์ ภูศิริ  
นายไชยภัทร สุมงคล  
การแข่งขันทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายพรชัย ใจรู้รอบ  
นายวงศกร โสมสาย  
นางสาวธิดา ผลดี  
นายสุริยการ สุพงษ์  
การแข่งขันทักษะการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ระดับ ปวส ในงานประชุมวชิาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายศุภวิทย์ รอดสืบชาติ  
นางสาวผลิดา สมหอม  
การแข่งขันทักษะการประกวดการแข่งขันตอบปัญหาวิชา
หน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ประจำปีการศึกษา 2563 

นางสาวปิยนุช พรมชาติ  
นายจตุรภัทร ออมชมภู  
การแข่งขันทักษะการประกวดมารยาทไทย ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นางสาวณัฐริกา บัญญัติ  
การแข่งขันทักษะการประกวดรักการอ่านภาษาไทย ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นางสาวจารุวรรณ ไทยประสงค์  
การแข่งขันทักษะการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
English Demonstration Contest ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา  

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายณรงค์ฤทธิ์ หนองม่วง  
การแข่งขันทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายภูริพัฒน์ เลาเลิศ  
การแข่งขันทักษะการประกวดการเล่านิทานพื้นบา้น ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายสิทธิเดช โคษา  
การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีพืน้บ้าน (โหวตเด่ียว) 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

นายอรรถพล นามวิชา  
การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นางสาวมาริษา บุญทาทอง  
การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นางสาวมาริษา บุญทาทอง  
การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นางสาวชรินทร์ทิพย์ สิงห์ดง  
การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยสากล (หญิง) 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นางสาวพักตร์สิริ ใจอ่อน  
การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงสากล (หญิง) ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายฤทธิศักดิ์ รัตนวัน  
นายศักดิ์สิทธิ์ บุญมา  
การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงาน
เช่ือม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียง ครั้งท่ี 30  

นายอนุสรณ์ ฉอสันเทียะ  
นายกษฎา สิริภูริโชติ  
นายธนพล แก้วใหญ่  
นายภานุวัฒน์ จันทร์ดำ  
นางสาวณฐพร ศะกุพันธ์  
นายเจษฏา บุญนิตย์  
การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออก
เฉียง ครั้งท่ี 30 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

นายเศรษฐ์กร พานิช  
การแข่งขันทักษะงานกลึงช้ินงาน ประเภทเด่ียว ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียง ครั้งท่ี 30 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

นายประดิษฐ์ ทิพย์พรม  
นายณสิน ไชยสินห์  
นายไกรวิชญ์ ช่ืนต้น  
การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียง ครั้งท่ี 30 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

นายวรรณเดช อบอุ่น 
นายมาโนช แท่งทอง  
การแข่งขันทักษะการเช่ือม SMAW&GTAW&GMAW ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียง ครั้งท่ี 30 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

นายปริญญา พิมพ์เพชร รอง ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 



 
87 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายภาคภูมิ อิ่มเต็ม  
การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุ ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียง ครั้งท่ี 30 

ชนะเลิศ 

นายจีรวัจน์ ใจดี 
นายณรงค์ศักดิ์ พงค์พีระ 
นายณัฏฐพล เจียมพรเศรษฐ์  
การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียง ครั้งท่ี 30 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

นายปฐมพงศ์ เจริญศรีเมือง 
นายฉตัรชัย ของดี 
นายศิวกร สายเย็น  
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียง ครั้งท่ี 30 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

นายศุภวิทย์ รอดสืบชาติ 
นางสาวผลิดา สมหอม  
การแข่งขันทักษะการประกวดการแข่งขันตอบปัญหาวิชา
หน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียง ครั้งท่ี 30 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

นางสาวจารุวรรณ ไทยประสงค์  
การแข่งขันทักษะการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
English Demonstration Contest ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ตะวันออกเฉียง ครั้งท่ี 30 

นางสาวชรินทร์ทิพย์ สิงห์ดง  
การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยสากล ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียง ครั้งท่ี 30 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

นายสิทธิเดช โคษา  
การแข่งขันทักษะการประกวดดตรีพื้น (โหวดเดียว 
ประเภทเด่ียว ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียง ครั้งท่ี 30 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

นายพนมกร คำทูล 
นายทะนงศักดิ์ แก่นทิพย์ 
นายวสุธร รุ่งเรือง 
นางสาวอเรนน่า จันทร์ศิลป์ 
นายภานุเดช โสมสัย 
นางสาวศิริวรรณ บุญมี  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 2 ด้านการประกอบอาชีพ เรื่อง
เครื่องกรอและตีเกลียวไหม 2 in 1 ในงานสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นางสาวสุรีธร สุขแซว 
นายวิบูลย์ แซ่ฟุ้ง 
นางสาวอภิญญา ประทุมรัตน ์
นายอุ้มบุญ ศรีสุลัย 
นางสาวทิพย์สวรรค์ สุริหะ 
นายศิริลักษณ์ รัตนิล 
นางสาวภาวินี สุขเกษม 
นางสาวสุธิดา บุติพันดา 
นางสาวจิรพ เพชรินทร์ 
นางสาวนริตา แสงลอย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 5 ด้านหัตถศิลป์ เรื่องผลิตภัณฑ์
ตะกร้า กระเป๋าคุณหญิงจากวัสดุท้องถิ่น ในงานสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  

นางสาวกีรติ วราพุฒ 
นางสาวสุภาพร หล้าอำพันธ์ 
นายวสุรัตน์ นามวงษ ์
นางสาวมุกดา ประสิทธิ์ 
นายวัชพล เหลืองอรุณ 
นางสาวจิภาภรณ์ ก้อมอ่อน 
นายดนุพล จำปาเรือง 
นางสาวอินทิรา เกษแก้ว 
นางสาวมาลัยทิพย์ ดวงใจ 
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวรร์ะบบ
พัฒนาสมองกล เรื่องแอปพลิเคช่ันสำหรับแนะนำการ
ออกกำลังกายและควบคุมอาหาร ในงานสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายไชยภัทร สุมงคล 
นางสาวปิยศิริ แตงกัวรัมภ์ 
นางสาวจุรีมาศ เทียมจิตร  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวรร์ะบบ
พัฒนาสมองกล เรื่อง SISAT Library System ในงานสุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นายภาณุพงศ์ เพียรพานิช 
นายธนัฐ ถาจันทา 
นายณัฐพล อาคเดช 
นายโยธิน ทองขาว 
นางสาวภัสสรา นัทธี 
นางสาวพัชรีพร ไทยป้อม 
นางสาวจันทร์ทิวา ขึ้นเสียง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 



 
90 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวพิชญา มีพันธ ์
นางสาวสะสิกา ทลัน 
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 ด้านกำหนดโจทย์ Mini Smart 
Farms เรื่องระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมด้วยสมาร์ท
ทวาลว์อัจฉริยะ 4.0 ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

 
  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสมบัติ แสนวิลัย 
นายสุรพงษ์ คำจันทร์  
ผลงานรักษ์ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการ
ประกวดส่ือสร้างสรรค์วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 
ภายใต้หัวข้อ "ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย" 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 

นายสุรศักดิ์ ไชยพันธ์, นายปิยวัฒน์ สีแดด  
การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม (ปวช.) 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 31 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

นายเจนณรงค์ สังขพงษ์ 
นายวัชรินทร์ กาลพฤกษ ์ 
การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม (ปวส.) 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 31 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

นายมาโนช แท่งทอง 
นายวรรณเดช อบอุ่น  
การแข่งขันทักษะงานเช่ือม SMAW & GTAW & GMAW (ปวส.) ใน
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 31 

นางสาวอริญา รุตบุญ 
นายจิระวัฒน์ สมสาย  
การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 
31 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

นายปฐมพงษ์ เจริญศรีเมือง 
นายฉัตรชัย ของดี 
นายฉัตรชนก ช่ืนอุรา  
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 31 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

นายกฤตภาส งามเปรี่ยม 
นายตะวัน ยอดจักร์  
การแข่งขันทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 31 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

นายวาคิม เพียโคตร 
นายอิศรา ศรีสุวรรณ์  
การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ประเภททีม ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 31 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

นายศุภวิทย์ รอดสืบชาติ 
นางสาวฐิติมา แก้วกลม  
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมือง และประวัติศาสตร์ไทย 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 31 

นายธนากร สว่างชาติ  
การแข่งขันการขับขี่ปลอดภัย ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 31 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

นางสาวศรสวรรค์ ทองบุญเกิด  
การประกวดการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English 
Public Speaking Contest) ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรี
สะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นางสาวพรรษชล ยอดย่อย  
การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration 
Contest) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นางสาวเจนนี่ วงษ์ป้อง  
การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration 
Contest) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นางสาวสุมินตรา พวงจำปา  
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นางสาวธัญสรณ์ กกเปือย  
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรี
สะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 
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นางสาวณัฐริกา บัญญัต  
การประกวดรักการอ่าน ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นางสาวลัคณา วงค์แสง  
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายศุภวิทย์ รอดสืบชาติ 
นางสาวฐิติมา แก้วกลม  
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย ใน
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายจตุภัทร ออมชมภู นางสาวพุฒินันท์ สิริรจน๋  
การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรี
สะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นางสาวหทัยชนก ทัดแก้ว 
นางสาวสุธาสินี สุทาบุญ 
นางสาววารุณี แหล่งสุข 
นายอาทิตย์ ศรีปัตเนตร  
การแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM Education ระดับ 
ปวส. ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายธนวัตร รักษาศิริ 
นายณัฐพงศ์ เหล่าศรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 



 
94 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายกวิน วงศ์คำจันทร์  
การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ (ปวช.) ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

นายครรชิต ขันทอง 
นายไชยภัทร เวียงคำ 
นายเฉลิมพงษ์ จำปาขีด  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยานยนต์เล็กดีเซล (ปวช.) ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายชินวัตร ก้านท้าว 
นายธีรโชติ สิงห์ทอง 
นายณัฐพงษ์ น้อยแก้ว  
การแข่งขันทักษะงานยายนต์แก๊สโซลีน (ปวส.) ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายณัฐวัฒน์ บุญนำ 
นายธีรพล ประชุมวงศ์  
การแข่งขันทักษะงานยายนต์ดีเซล (ปวส.) ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายพงศ์พิพัฒน์ พูนผาด 
นายทวีโชค แก้วลอด 
นายอนันตชัย จันทา  
การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ (ปวส.) ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 
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อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

นายพีระพฒัน์ มะโนชาติ  
การแข่งขันทักษะงานกลึงช้ินงาน ในการประชุมวชิาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรี
สะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นางสาวจันทกานต์ ประเสริฐชาติ 
นายณรงค์ฤทธิ์ แก้วเสมอใจ  
การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ในการประชุมวชิาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรี
สะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายสุรศักดิ์ ไชยพันธ์ 
นายปิยวัฒน์ สีแดด  
การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม (ปวช.) 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายเจนณรงค์ สังขพงษ์ 
นายวัชรินทร์ กาลพฤกษ์  
การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม (ปวส.) 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายเจนธรรม สงโสด 
นายธนกรณ์ วงศ์พินิจ  
การแข่งขันทักษะงานเช่ือม SMAW & GTAW (ปวช.) ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายมาโนช แท่งทอง ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวรรณเดช อบอุ่น  
การแขงขันทักษะงานเช่ือม SMAW & GTAW & GMAW (ปวส.) ใน
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

เกษ 

นายประสิทธิชัย สาระพล 
นายเจษฎา บุญส่ง  
การแข่งขันทักษะงานไม้ (ปวช.) ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรี
สะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายบุรัสกร มั่นคง 
นายเจษฎาบุญนิตย์ 
นายตฤน เพ่งพิศ  
การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (ปวส.) ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายสหสัวรรษ สันทาลุนัย 
นางสาวกนกวรรณ กาเหลา  
การแข่งขันทักษะการประมาณราคาก่อสร้าง (ปวส.) ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายเกริกพงษ์ ยอดหอม 
นายภัทรเดช แซ่ตั้ง 
นายกรกช กาพย์กลอน  
การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต (ปวส.) ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายธนวัฒน์ ศรีโพนดวน 
นายธีระพฒัน์ ชูวงค์  
การแข่งขันทักษะงานไม้ (ปวช.) ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรี
สะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายภูวนนท์ พวงพลอย 
นายนพคุณ มุกดาจันทร์  
การแข่งขันทักษะงานปูน (ปวช.) ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรี
สะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายกฤษฎากรณ์ พรมสุวรรณ์ 
นายนฤนัย นามวิชา 
นายศราวุธ วงษ์ทอง  
การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (ปวส.) ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายธัญพิสิษฐ์ แถวทัศน์ 
นายปัญจพล ศรีนาม 
นายธีรชัย แสงทอง  
การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต (ปวส.) ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นางสาวเบญจมินทร์ ดอกดวง 
นางสาวปาลิดา สุระสิงห์ 
นายถนัดษิณ เจือจันทร์  
การแข่งขันทักษะการคิดหุ่นจำลอง ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

นางสาวชลธิชา สังจอม 
นางสาวบุษราคัม สุปัตติ 
นางสาวพัชรี เฉลิม  
การแข่งขันการออกแบบสถาปัตยกรรม ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นางสาวพรศิกาญณ์ บุ้งทอง 
นายอมรเทพ คำขาว 
นางสาวกัลยากร เพ็ชรสมัย  
การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องด่ืม ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นางสาวประภัสสร ภิญโญภาสวร  
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องด่ืม (ประเภท Classic Bartender) 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นางสาวอนุธิดา แก้วนารินทร์  
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องด่ืม (ประเภท Flair Bartender) 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายธีรพล รักษาถ่ิน 
นายประเสริฐ จำปาทิพย์  
การแข่งขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Commrerce) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวชิาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 
6 

นางสาวพรนิภา สมาน 
นางสาวอาภาพร เวียงคำ 
นายศักดิ์ดา พุฒพันธ์  
การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกจิ ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นางสาววิภา คำมล 
นางสาวอภิญญา จิตโชติ 
นางสาวชลธิชา สมใจ  
การแข่งขันทักษะการนำเสนอสินค้า The Marketing Challenge 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นางสาวปติญญา มะลิพันธ ์
นางสาวรัชดาภรณ์ บุญหวาน 
นางสาวเกตุวรินทร์ ธนะสิทธิ์ 
นางสาววิริยา ป้องกัน  
การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Marketing Plan) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายธานนณ์ ชวนกระโทก 
นายวัชระพงศ์ วงษ์สินชัย  
การแข่งขันทักษะการติดต้ังและควบคุมไฟฟ้า ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายฐิติพงษ์ ประชาราชฎร์  
การแข่งขันทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายกฤษฎาวุฒิ เพชรคง 
นายธีรศักดิ์ โภชน์ฉิมพลี  
การแข่งขันการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 
6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายชนินทร์ บุญกล้า 
นายณัฐนนท์ นามวงศ์  
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุม ด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ PLC ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายณัฐพล อาคเดช 
นายณัฐพงษ ผุยลัด  
การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ใน
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายอภิเดช ขันที 
นายครรชิต สีลาดเลา  
การแข่งขันทักษะการแข่งขันทักษะการออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

6 

นางสาวอริญา รุตบุญ 
นายจิระวัฒน สมสาย  
การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายศุภนัฐ หาระชัย 
นางสาวเกศสินี คีรีคามสุข  
การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายวรเมธ ไชยปญญา  
การแข่งขันทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 
6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายศรัณย ภาคพรม  
การแข่งขันทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(CAD/CAM) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 
6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายสุธีร์ งามทวิ 
นายอนุสรณ์ ดาวประสงค์  
การแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรี
สะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 
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นายวาคิม เพียโคตร 
นายอิศรา ศรีสุวรรณ  
การแขงขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ประเภททีม ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 
  

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายสุทธิโรจน์ ศรีวะรมย์ 
นางสาววรรนิศา พิมพ์ทอง  
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายปฐมพงษ์ เจริญศรีเมือง 
นายฉัตรชัย ของดี 
นายฉัตรชนก ช่ืนอุรา  
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นางสาวจารุวรรณ จันทร์ลี 
นายวรวิทย ภูศิริ  
การแข่งขันทักษะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายกฤตภาส งามเปรี่ยม 
นายตะวัน ยอดจักร์ 
นางสาวกานต์ธิดา ศรีบุญจันทร์  
การแข่งขันทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 6 

นางสาวนันทิพร สาสังข์ 
นางสาวเบญจรัตน์ หาญบาง 
นางสาวปาริณา ล้ำเลิศ 
นางสาวสุจินดา เครือคำ  
การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ค 
 
  

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นางสาวมาริสา แรงจบ  
การแข่งขันการขับขี่ปลอดภัย ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรี
สะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นางสาวสัตตกมล ศีรษะ  
การแข่งขันการขับขี่ปลอดภัย ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรี
สะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายธนากร สว่างชาติ  
การแข่งขันการขับขี่ปลอดภัย ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรี
สะเกษ ครั้งท่ี 6 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายนลธวัช งอมสงัด  
เป็นบุคคลตัวอย่างท่ีเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ และตามหาเจ้าของเพื่อ
ส่งคืน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
บริษัท เอส เอ็น ซี คูลล่ิง 

ซัพพลาย จำกัด 

นายปฐมพงษ์ เจริญศรีเมือง ชนะเลิศ ชาติ ชาติ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายฉัตรชัย ของดี 
นายฉัตรชนก ช่ืนอุรา  
แข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ งานประชุม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ 

นายกฤตภาส งามเปรี่ยม 
นางสาวกานต์ธิดา ศรีบุญจันทร์ 
นายตะวัน ยอดจักร์  
แข่งขันทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ งานประชุม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายศุภวิทย์ รอดสืบชาติ 
นางสาวฐิติมา แก้วกลม  
แข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานสาขาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับชาติ งานประชุมองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายเจนณรงค์ สังขพงษ์ 
นายวัชรินทร์ กาลพฤกษ์  
แข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม (ปวส.) 
ระดับชาติ งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) ระดับชาติ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวอภิญญารัตน์ สิงห์คำ 
นางสาวพัชรพร แสงสกุล 
นายทรงวุฒิ สถานพงษ ์
นายสุทธิโรจน์ ศรีวะรมย์ 
นางสาวชญาดา พรจันทร์ 
นางสาวกิตติภณ คำแพงจีน 
นายสุรพงษ์ คำจันทร์ 
นายสมบัติ แสนวิลัย  
BIOGAS ช่ือผลงาน คาวเนอร์จ้ี Cowenergy วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ
เกษ ในงานประกาศผลรางวัล ซูเปอร์กบจูเนียร์ BIO TEENERGY 
วัยรุ่นไทยรู้ใช้พลังงานไบโอ โครงการคนบันดาลไฟ ปี 2 Clean 
Energy for Life พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของทุกคน 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ 

ประธานกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวหทัยชนก ทัดแก้ว 
นางสาวสุธาสิณี สุทาบุญ 
นางสาววารุณี แหล่งสุข 
นายอาทิตย์ ศรีปัตเนตร 
นางสาวภูสุดา นารี  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน ประเภทท่ี 5 เรื่อง 
ผลิตภัณฑ์ผ้าเปลือกทุเรียนสำหรับการสร้างต้นแบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์บนฐานทรัพยากรและภูมิสังคมเพื่อส่งเสริมธุรกิจใหม่ใน
พื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวหทัยชนก ทัดแก้ว 
นางสาวสุธาสิณี สุทาบุญ 
นางสาววารุณี แหล่งสุข 
นายอาทิตย์ ศรีปัตเนตร 
นางสาวภูสุดา นารี  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน ประเภทท่ี 5 เรื่อง ผลิต
ภัณฑผาเปลือกทุเรียนสำหรับการสร้างต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ
บนฐานทรัพยากรและภูมิสังคมเพื่อสงเสริมธุรกิจใหม่ในพื้นท่ีจังหวัด
ศรีสะเกษ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายวัชระชัย ท่าหาร  
การประกวดดนตรีพื้นบ้าน (แคน) ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐาน และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

นางสาวมาริษา บุญทาทอง  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายกฤติกร อินสุวรรณ  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

จังหวัดศรีสะเกษ 

นายตนน้ำ มังษา  
การประกวดร้องเพลงสากลชาย ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรี
สะเกษ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายวัชระชัย ท่าหาร  
การประกวดดนตรีพื้นบ้าน (โหวต) ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นายอรรถพล นามวิชา  
การประกวดดนตรีพื้นบ้าน (พิณ) ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรี
สะเกษ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ 

นางสาวกานต์ธิดา ศรีบุญจันทร์  
การประกวดโปสเตอร์อินโฟกราฟิกส์ เนื่องในวันกองทัพไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชา

ทหาร มทบ.25 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ

ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 
ดังนี้  

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี

ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 
1.1 ด้านความรู้ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ี กำกับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
      สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
             สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทำงาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
    สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิ ทัศน์  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
   สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
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\มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
      4.1.1.1 ผลสัมฤทธิ์  
      1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
          1. เชิงปริมาณ 
              - ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในระดับ  ปวช.3  
จำนวน 762 คน 

- ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในระดับ  ปวส.2  
จำนวน 1,216 คน 

- ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกรวมทั้งระดับ ปวช.3 และ 
ระดับ ปวส.2  จำนวน  1,978 คน 
          2. เชิงคุณภาพ 
      - ผู้ เรียนระดับ ปวช.3 ท่ี ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
ร้อยละ 97.56 
 - ผู้ เรียนระดับ ปวส.2 ท่ี ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
ร้อยละ 99.35 
 - ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนสอบมาตรฐานวิชาชีพท่ีผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพรอบแรกท้ังระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 98.65   
         3. ผลสะท้อน  
             สถานศึกษาดำเนินการให้ ผู้เรียนเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยมี
นักเรียน นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรเข้ารับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพท้ังภาคทฤษฏี และปฏิบัติ จำนวน 2,005 คน  และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรก 
จำนวน 1,978 คน  ผลการประเมินร้อยละ 98.65  ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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    2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
          ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีว ศึกษา (Vocational National Educational Test : V-Net) ต้ั งแ ต่ปี การศึกษา 2563 เป็น ต้น ไป  
เนื่องจากหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับได้มีการพัฒนาหลักสูตรโดยการยึดโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติทุก
สาขาวิชา  ซึ่งสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาอย่างแท้จริง  หากสถานศึกษามีความ
ต้องการจะนำผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผู้สำเร็จ
การศึกษา อาจนำผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไปใช้ได้  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  จึงไม่มีการจัดการ
ทดสอบดังกล่าวให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 

4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

    4.1.2.1 ผลสัมฤทธิ์  
     1)  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
        1. เชิงปริมาณ 
            1) ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จำนวน  132  คน 
             2) ผู้เรียนท่ีประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ จำนวน  20  คน 
        2. เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระร้อยละ 15.15  และผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคศรี
สะเกษ  3 ดาว ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
           3. ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้ เรียนให้มี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสู่การเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลการประเมินร้อยละ 15.15  และมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ฯ ระดับ 3 ดาว ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ ดี  
 
  2)  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
      1. เชิงปริมาณ   
 1) ผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา  2564 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน  103  คน  
  2) จำนวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 
ระดับภาคจำนวน 16 คน  
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  3) จำนวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 
ระดับชาติจำนวน 8 คน  
  2. เชิงคุณภาพ   
 1) ผลการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  
จำนวน  46 รางวัล 
  2) ผลการแข่ งขัน ทักษ ะวิ ชาชีพ ใน ระ ดับภาคตะวัน ออก เฉี ย ง เหนื อ   
จำนวน 8 รางวัล 
  3) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ จำนวน  3 รางวัล 
  3. ผลสะท้อน : สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ตามทักษะการเรียนรู้ทางสาขาวิชาชีพ ผล
การประเมินตามข้อ 1,2,3,4  ค่าคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    4.1.3.1 ผลสัมฤทธิ์  
  1)  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
           1. เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,757 คน 
             2. เชิ งคุณภาพ  : ผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเข้าปี การศึกษา 2564  
ร้อยละ 83.67 
           3. ผลสะท้อน : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และครู ประจำแผนกวิชา
ทุกแผนกวิชา ร่วมกันตามกระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนตามคู่มือขั้นตอนการทำงาน การให้คำปรึกษา
ทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักเรียน นักศึกษา  โดยมีการแต่งต้ังครูท่ีปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  ทำ
หน้าท่ีดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษา แนะนำนักเรียน นักศึกษา ในการใช้ชีวิต และแนะแนวการศึกษาให้สามารถ
สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด  นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าถึงท่ีปรึกษาได้หลากหลาย
ช่องทาง  เช่น  การเข้าพบส่วนตัว  ทางไลน์  เฟสบุ๊ค โทรศัพท์  เป็นต้น  ทำให้เกิดการพูดคุย และรับทราบถึง
ปัญหาของนักเรียน นักศึกษามากขึ้น  ช่วยแก้ปัญหาการออกกลางคัน และครูท่ีปรึกษายังทำหน้าท่ีกำกับ
ติดตาม ให้คำแนะนำในการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ผู้สำเร็จการศึกษา   ผลการ
ประเมิน ร้อยละ 83.67 ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม   
   2)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  1. เชิงปริมาณ : ผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
จำนวน  5,625  คน 
  2. เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์   
ร้อยละ 88.15 
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        3. ผลสะท้อน : ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน  ครูผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความประพฤติดี มีความตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ มีความ
รับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่น โดยผู้เรียนทุกคนต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย กิจกรรมบังคับ  
กิจกรรมบังคับเลือก ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มี
ความเป็นประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  ภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ผลการประเมินร้อยละ 88.15  ค่าคะแนน 4  ระดับคุณภาพ ดี
เลิศ  รายละเอียดดังนี้ 
 1. ส่งเสริมความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม ได้แก่ กิจกรรมอบรมจริยธรรม   
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เป็นต้น 
 2. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ได้แก่  กิจกรรมเลือกต้ังนายกองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศ
ไทย ปีการศึกษา 2564  กิจกรรมรับฟังการแถลงนโยบายของผู้นำนักศึกษา เป็นต้น 
 3. ส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  ได้แก่  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
ระดับแผนกวิชา  กิจกรรมพี่รหัสน้องรหัส เป็นต้น 
 4. ส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นไทย  ได้แก่  กิจกรรมไหว้ครู  กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์  
กิจกรรมลอยกระทง  กิจกรรมตักบาตรวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  กิจกรรมแต่งกายผ้าไทยในวัน
ศุกร์ เป็นต้น 
 5. ส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ แก่ กิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  กิจกรรม 5 ส เป็นต้น 
 
   3)  การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
  1. เชิงปริมาณ    
           1) จำนวน ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2563  
จำนวน 1,881 คน 
                  2) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2563 มีงานทำ
ในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จำนวน 1486 คน 
      2. เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2563 
มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 81.83 
    3. ผลสะท้อน : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ปีการศึกษา 2563  จำนวน  1,816 คน  ทำงานในหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชน   ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  โดยสถานศึกษามีกระบวนการติดตามผู้สำเร็จ
การศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม  ไลน์กลุ่มท่ีปรึกษา  เฟสบุ๊คกลุ่มท่ีปรึกษา และผ่านระบบออนไลน์ Google 
From  และงานแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการส่งแบบสอบถาม
ความพึงใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล ท่ีใช้ผลผลิตของสถานศึกษา  ผลการประเมิน 
ร้อยละ 81.83  ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 



 
114 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

          4.1.2 จุดเด่น  
              สถานศึกษาได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะการ
ประยุกต์ใช้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (ร้อยละ 96.36)  มีระบบการดูแลและแนะแนว
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ตลอดจนผู้ปกครอง ส่งผลให้มีผู้สำเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2564 เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 83.67) มีการส่งเสริมสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอาชีวศึกษา โดยมีผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ (ร้อยละ 98.65)  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ส่งผลให้การมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จ
การศึกษา (ร้อยละ 81.83) มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

 4.1.3 จุดท่ีควรพัฒนา  
       สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพมากขึ้น 

 4.1.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
       สถานศึกษาควรมีกระบวนการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  เพื่อรักษาจำนวนนักศึกษาแรกเข้าให้คงอยู่จนสำเร็จการศึกษาได้ตามยะยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 
  

4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    4.2.1.1 ผลสัมฤทธิ์  
       1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
             1. เชิงปริมาณ :  ประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบเฉพาะในขั้นตอนท่ี 1 รอ้ยละ 100 
           2. เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 1 ขั้นตอน  
           3. ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินตามข้อ 1  ค่าคะแนน 1 ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา  รายละเอียดดังนี้ 
     1) สถานศึกษาศึกษาความต้องการของสถานประกอบการ ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ ความต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศ  สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จ
การศึกษา และภาวการณ์มีงานทำหรือการเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  โดยครูผู้สอนนิเทศนักศึกษาฝึกงานได้
รายงานข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ รายละเอียดดังนี้ 
      2) พฤติกรรมการฝึกงาน สถานประกอบการได้ให้ข้อเสนอแนะว่า นักเรียน 
นักศึกษาควรมีการพัฒนาเรื่องของความตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเสียสละอุทิศตน 
และการมีจิตอาสา 
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         2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
         1. เชิงปริมาณ :  สาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 16  
สาขาวิชา  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จำนวน  16  สาขาวิชา 
            2. เชิงคุณภาพ :  สาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมทุก ๆ รอบการปรับปรุง ร้อยละ 70 
         3. ผลสะท้อน : วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  ร้อยละ 70 ค่าคะแนน  4 อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ รายละเอียดดังนี้ 
    1)  ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน ครูผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความประพฤติท่ีดี  มีความตรงต่อเวลา  มีความซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น  
       2)  ครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีการบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยระบุให้สอดแทรกในเนื้อหา
รายวิชาในแผนการสอนของครูผู้สอน 
 

 4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    4.2.2.1 ผลสัมฤทธิ์  
       1)  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
            1. เชิงปริมาณ :  แผนจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ ร้อยละ 100 
            2. เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินคุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้  5  ข้อ  
            3. ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอน
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  ผลการประเมินตามข้อ 
1,2,3,4,5 ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม รายละเอียดดังนี้ 
   1. ครูผู้สอนแต่ละสาขาวิชาร่วมกันในการกำหนดคุณครูผู้สอนตามลักษณะ
รายวิชาท่ีตรงกับความเช่ียวชาญ  เพื่อวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาท่ีรับผิดชอบ  และจัดทำโครงการสอน  โดยมี
การกำหนดหน่วยการเรียน  เพื่อจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพของนกัเรียน นักศึกษา อย่างมี
คุณภาพ 
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   2. ครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีการบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยระบุให้สอดแทรกในเนื้อหา
รายวิชาในแผนการสอนของครูผู้สอน 
   3. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ และ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง และได้ลงมือปฏิบัติจริง 
ทำให้เกิดทักษะด้านวิชาชีพ 
   4. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดการใช้ส่ือ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเกิด
ทักษะในด้านวิชาชีพ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้านการบัญชี  เป็นต้น 
   5. แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
 
   2)  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญและนำไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
       1. เชิงปริมาณ : ครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 189 คน 
       2. เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
       3.  ผลสะท้อน : วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ส่งเสริม สนับสนุน ในการแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และให้ครูผู้สอนจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  โดยมีครูผู้สอนท่ีจัดทำแผน
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  ท่ีเน้านผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน  189 คน 
ผลการประเมิน ร้อยละ 100  ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 
  3) การจัดการเรียนการสอน 
      1. เชิงปริมาณ :   
   1. ครูท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จำนวน  186  คน 
   2. จำนวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน จำนวน 189 คน 
   3. จำนวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย จำนวน 189 คน 
   4. จำนวนครูท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอน จำนวน 189 คน 
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   5. จำนวนครูผู้สอนท่ีทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ ร้อยละ 189 คน 
     2. เชิงคุณภาพ : ครูท่ีมีคุณภาพในการจัดการสอนร้อยละ 100 
     3. ผลสะท้อน : ครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน
ท่ีหลากหลาย ใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการ และ ทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมิน 99.68  ค่าคะแนน  5  ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 
 
  4)  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
       1. เชิงปริมาณ :   
    1. ครูผู้สอนท่ีจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน 189 คน 
    2. ครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำช้ันเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน จำนวน 189 คน 
    3. ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ จำนวน 189 คน 
    4. ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน จำนวน 
189 คน 
    5. ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ จำนวน 
189 คน 
      2. เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนท่ีจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล ร้อยละ 100 
         3. ผลสะท้อน :  ครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศ
หรือเอกสารประจำช้ันเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน  ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล
ด้านการเรียน และด้านอื่นๆ  ผลการประเมินร้อยละ 100  ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
 
  5)  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
       1. เชิงปริมาณ :   
   1. จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนการพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
189 คน 
    2. จำนวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี 189 คน 
    3. จำนวนครูผู้สอนท่ีนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 189 คน 
    4. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 6 คน 
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    5. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ี
ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 6 คน   
       2. เชิงคุณภาพ :  ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
ร้อยละ  100 
       3. ผลสะท้อน :  ครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
ได้รับการพัฒนาตนเองตามแผนและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนำผลจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และมี
ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ ผลการ
ประเมิน 61.51 ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ ดี   
 
  6)  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
   1. เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีห้องเรียน จำนวน 130 ห้อง และห้องปฏิบัติการ  
จำนวน 71 ห้อง สามารถเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  
   2. เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
     3. ผลสะท้อน :  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริม
ให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การสืบค้น และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ัน
เรียนได้เต็มศักยภาพ  จากการประเมินร้อยละของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการจัดการเรียนการสอนเทียบกับจำนวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ท้ังหมดของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
 
 4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   4.2.3.1 ผลสัมฤทธิ์  
  1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
      1.  เชิงปริมาณ :  สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1000 
Mbps (เมกะบิทต่อวินาที) สำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครอบคลุมพื้นท่ีภายในสถานศึกษา 
         2. เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 5 ข้อ 
      3. ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5  ค่าคะแนน  5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รายละเอียดดังนี้ 
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         1) ผู้บริหารสถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานท่ีจำเป็นสำหรับการบริหารสถานศึกษา 9 
ประการ ได้แก่ ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลงบประมาณ 
ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลอาคารสถานท่ี และข้อมูลพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ 
        2) ผู้บริหารสถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
        3) ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน  
 
     2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
      1. เชิงปริมาณ :  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานท่ีได้รับการพฒันาให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
      2. เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  5 ข้อ   
      3. ผลสะท้อน : สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน แหล่งเรียนรู้ และส่ิงอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม
และเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  รายละเอียดดังนี้ 
          3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ และส่ิงอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่ผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการประเมินกิจกรรม 5 ส 
          3.2 สถานศึกษามีโครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และ
พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้
งานของผู้เรียน และผู้รับบริการ ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 
  3)  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
       1. เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การ
คมนาคม  ภายในสถานศึกษา ระบบการส่ือสารภายในและระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการบำรุงรักษา
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
       2. เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ข้อ 
        3. ผลสะท้อน :  สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ
คมนาคม ระบบการส่ือสาร รวมท้ังการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับการให้บริการทางการศึกษาแก่ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ใช้บริการ
สถานศึกษา ผลการประเมิน  5 ข้อ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รายละเอียดดังนี้ 
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      3.1 สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในสถานศึกษา เพื่อ
อำนวยประโยชน์สำหรับให้บริการทางการศึกษาแก่ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ใช้บริการใน
สถานศึกษา โดยมีการส่งกำลังไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าแยกแต่ละอาคาร และมีระบบการควบคุมโดยแยกเป็น
ช้ัน เป็นห้อง และเป็นจุดอย่างชัดเจน เพื่อสะดวกและง่ายต่อการควบคุม มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้สามารถใช้
งานได้อย่างปลอดภัย 
   3.2 สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ำด่ืมน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ มีแหล่ง
เก็บน้ำสำรองท่ีเพียงพอต่อความต้องการ มีระบบสูบน้ำ ระบบส่งจ่ายน้ำ และมีวาร์วควบคุมน้ำเป็นจุด ๆ 
สะดวกต่อการควบคุมและการซ่อมบำรุง และมีการบำรุงรักษาเป็นประจำ 
   3.3 สถานศึกษามีช่องทางเดิน ระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย 
มีระบบระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
   3.4 สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการส่ือสารภายใน และ
ภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
   3.5 สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความ
ปลอดภัย 
 
  4)  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
   1. เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนท่ีใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดเฉล่ียวันละ 
594 คน จากจำนวนนักเรียน นักศึกษา ท้ังหมด 6,317 
   2. เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 5 ข้อ  
   3. ผลสะท้อน : สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดท่ีมี
ความพร้อมและเพียงพอสำหรับครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ท่ีสนใจ  ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  รายละเอียด
ดังนี้ 
    3.1 สถานศึกษามีโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด
อย่างต่อเนื่อง 
    3.2 สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริหารหรือห้องสมุดท่ีมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ
การศึกษาค้นคว้าของครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจ 
    3.3 ศูนย์วิทยบริหารหรือห้องสมุด มีจำนวนหนังสือต่อจำนวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด   
      3.4 สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือ
ห้องสมุดร้อยละ 100 ของผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ เฉล่ียวันละ 594 
คน 
 
  5)  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
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       1. เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตสูงสุด 1000 Mbps ครอบคลุม
ทุกพื้นท่ีใช้งาน 
       2. เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 5 ข้อ  
       3. ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา ผลการประเมิน 5 ข้อ ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  รายละเอียดดังนี้ 
  3.1 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการ
สารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทัน
เหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากร และงบประมาณ  เกิดการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
สถานศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
      3.2 สถานศึกษามีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล 
ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล 
  3.3 สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานภายใน
สถานศึกษา 
  3.4 สถานศึกษามีระบบเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษาโดยใช้
ระบบ ศธ.02 (ระบบงานทะเบียน) 
 

 4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
    4.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์  
    1)  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
         1. เชิงปริมาณ :   
    1. สถานศึกษามีสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร้อยละ 41.18  
จากจำนวนสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จำนวน 17 สาขาวิชา 
  2. สถานศึกษามีผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคีท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. ร้อย
ละ 15.72 จากจำนวนนักเรียน นักศึกษา  5,655 คน 
         2. เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5 ข้อ  
         3. ผลสะท้อน : สถานประกอบการ องค์กรต่าง ๆ บุคคล ชุมน มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา  โดยใช้วิชาชีพสร้าง
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ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม  ผลการประเมินตามข้ันตอน 1,2,3,4,5 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
รายละเอียดดังนี้ 
   ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผล
การดำเนินงานสถานศึกษามีการสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  องค์การ  ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา  โดยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับบริษัทหลาย ๆ บริษัทท้ังภายในจังหวัดศรีสะเกษ และ
จังหวัดอื่น ๆ  
   ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผลการ
ดำเนินงาน สถายศึกษามีการจัดทำแผนงานและแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ และมีการประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน แบบเชิงรุกกับโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา(พม.) โดยคุณสมบัติของผู้เรียน เกรดเฉล่ียไม่ต่ำกว่า 2.50 ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มีรอยสัก รักงานบริการ ทุกสาขาวิชา 
   ขั้นตอนท่ี 3 ขั้น จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผลการ
ดำเนินงาน สถานศึกษามีการคัดเลือกผู้เข้าเรียน ทำสัญญาฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ และจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ โดยได้คะแนน
จากสถานฝึกงานจริง 
   ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ผลการดำเนินงาน สถานศึกษามีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ โดยปีการศึกษาท่ี
ผ่านมาครูท่ีปรึกษาและครูผู้สอนนิเทศนักศึกษาฝึกงานได้วางแผนนิเทศการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา  แต่
เนื่องจากสถานการณ์โควิดท่ีผ่านมา ไม่สามารถนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการได้   ครูท่ีปรึกษาและ
ครูผู้สอนจึงดำเนินการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานแบบออนไลน์ทุก ๆ เดือน  และมีการวัดและประเมินผล
รายวิชาหรือการฝึกอาชีพ โดยสถานประกอบการส่งผลการปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษาฝึกงานมาให้ครูผู้สอน 
รวมถึงครูผู้สอนมอบหมายงานให้นักเรียน นักศึกษาท่ีตรงตามลักษณะของของสถานประกอบการ เช่น รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ทำคลิปวิดีโอการปฏิบัติงาน เป็นต้น  หลังจากนั้นครูผู้สอนจึงส่งผลการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามข้ันตอนของสถานศึกษาต่อไป 
   ขั้นตอนท่ี 5  ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จากการ
จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติ  ครูท่ีปรึกษามีการจัดทำระบบกลุ่มไลน์ หรือ Facebook ของนักเรียน
นักศึกษาในท่ีปรึกษา  และเมื่อนักเรียน นักศึกษาสำเร็จการศึกษา  สถานศึกษา โดยงานแนะแนวศึกษาต่อ
มอบหมายให้ครูท่ีปรึกษาได้ติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในด้านการมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระ หรือ
การศึกษาต่อ ภายหลังจากนักเรียน นักศึกษา สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี ซึ่งในปีการศึกษา 2564 ข้อมูล
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษามีการงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. ร้อยละ 
76.80  ซึ่งข้อมูลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษานี้รวมจำนวนนักเรียน นักศึกษา ท้ังภาคปกติและระบบทวิภาคี 
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 4.2.2 จุดเด่น  
    สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา 
บุคลากร และงบประมาณ  เกิดการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การ
เข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ี
ใช้งานภายในสถานศึกษา 
 

  4.2.3 จุดท่ีควรพัฒนา  
    สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ  มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

 4.2.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
    ควรร่วมมือกับสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้
วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม และควรจัดแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น
เพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณ
ภาและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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  4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
     4.3.1.1 ผลสัมฤทธิ์  
  1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  1. เชิงปริมาณ :  ครู บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
 ร้อยละ 100 
  2. เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
5 ข้อ 
  3. ผลสะท้อน :  สถานศึกษามีการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีผลการประเมินตามข้อ 
1,2,3,4,5  ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม  รายละเอียดดังนี้ 
   3.1 บุคลากรสถานศึกษา  ประกอบด้วย  ผู้บริหาร  ครู  และเจ้าหน้าท่ี มีส่วน
ร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100 โดยสถานศึกษามีการจัดการประชุมเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การกำหนดมาตรฐานการศึกษา 
            3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการองค์กรอย่างมีส่วนร่วม โดยผู้บริหารทุก
ระดับร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค และร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-
2569) 
   3.3 สถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ประจำปี
การศึกษา  2564 
   3.4 ผู้บริหารของสถานศึกษาได้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และใช้
นวัตกรรมในการบริหารจัดการองค์กร โดยใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการท่ีเป็นเลิศ 
 
  2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
        1. เชิงปริมาณ :  สาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 100 
        2. เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 5 ข้อ 
        3. ผลสะท้อน :  สถานศึกษามีโครงการในการจัดการอาชีวศึกษาภายในประเทศ มี
ผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5  ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  รายละเอียดดังนี้ 
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  3.1 สถานศึกษามีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2564  ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้  และมีการตั้งงบประมาณสำหรับวิทยากรภายนอกหรือผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาวิชา 
  3.2  สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและ
เอกชนในการให้นักศึกษาเข้าฝึกงาน และมีการทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการให้นักเรียนนกัศึกษาเข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  3.3 สถานศึกษามีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 
และ ปวส. ประจำปีการศึกษา  2564 โดยเป็นทุนเรียนดีมีความประพฤติดี  นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ และ
ทุนอาหารกลางวัน และมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา 
  3.4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มีโครงการ
พัฒนานักเรียน นักศึกษา และโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
  3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
        1. เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอสา จำนวน 2 กิจกรรม 
        2. เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา
จำนวน 5 ข้อ 
        3. ผลสะท้อน :  สถานศึกษาดำเนินการในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา มีผล
การประเมิน 5 ข้อ ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รายละเอียดดังนี้ 
         3.1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรม พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
(Fix it Center) บ้านหนองตะมะ 
        3.2 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรม พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
(Fix it Center) วัดป่าศรีสำราญ 
 

 4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    4.3.2.1 ผลสัมฤทธิ์  
    1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  1. เชิงปริมาณ : ในปีการศึกษา 2564 มีผลงานของนักเรียน นักศึกษา จำนวน  
3 งาน 
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  2. เชิงคุณภาพ : ในปีการศึกษา 2564 มีผลงานของนักเรียน นักศึกษา ท่ีนำไปใช้
ประโยชน์ จำนวน 3 ผลงาน  
  3. ผลสะท้อน : สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาพัฒนาด้าน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีผลการประเมิน 1,2,3,4 ข้อ  ค่าคะแนน 4  ระดับคุณภาพ ดี
เลิศ  รายละเอียดดังนี้  
  3.1 ผลงานรักษ์ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการประกวด
ส่ือสร้งสรรค์วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 ภายใต้หัวข้อ "ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย" โดย กระทรวง
วัฒนธรรม  ช่ือนักศึกษา : นายสมบัติ แสนวิลัย, นายสุรพงษ์ คำจันทร์ 
  3.2 BIOGAS ช่ือผลงาน คาวเนอร์จ้ี Cowenergy วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ใน
งานประกาศผลรางวัล ซูเปอร์กบจูเนียร์ BIO TEENERGY วัยรุ่นไทยรู้ใช้พลังงานไบโอ โครงการคนบันดาลไฟ ปี 
2 Clean Energy for Life พลังงานสะอาดเพ โดย นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน ช่ือนักศึกษา : นางสาวอภิญญารัตน์ สิงห์คำ, นางสาวพัชรพร แสงสกุล, นายทรงวุฒิ สถานพงษ์, นาย
สุทธิโรจน์ ศรีวะรมย์, นางสาวชญาดา พรจันทร์, นางสาวกิตติภณ คำแพงจีน, นายสุรพงษ์ คำจันทร์, นาย
สมบัติ แสนวิลัย 
  3.3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน ประเภทท่ี 5 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ผ้า
เปลือกทุเรียนสำหรับการสร้างต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐานทรัพยากรและภูมิสังคมเพื่อส่งเสริมธุรกิจ
ใหม่ในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ช่ือนักศึกษา : นางสาวหทัยชนก 
ทัดแก้ว, นางสาวสุธาสิณี สุทาบุญ, นางสาววารุณี แหล่งสุข, นายอาทิตย์ ศรีปัตเนตร, นางสาวภูสุดา นารี 
 

 4.3.2 จุดเด่น  
 สถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม รวมถึงมีการระดมทรัพยากรในการ
จัดการเรียนการสอน  บริการชุมชน  การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ  และจิตอาสา  และส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม  และมีการส่งเสริม
สนับสนุนโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  อย่างต่อเนื่อง 
 

          4.3.3 จุดท่ีควรพัฒนา  
  กระบวนการส่งเสริม สนับสนุนด้านการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
 

   4.3.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
  สถานศึกษาควรกระบวนการส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีจิตอาสา โดย
การพัฒนาความรู้ในทักษะสาขาวิชาชีพท่ีเรียน  ให้เป็นนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท่ี
สามารถก่อเกิดประโยชน์แก่ชุมชน และสังคมให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

 ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 100 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 17 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 68.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 5 10 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 4 60 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 80 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 95 84.21 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

5.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 13 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 52.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 2 4 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 79 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 85 92.94 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 65 100.00 



 
130 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 2564)                    

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 45 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้    ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 9 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 15 60.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 96.36 

 ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 

 ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 68.00 

 ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 100 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 91.22 

 ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 52.00 

 ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 92.94 

 ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

 ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90.00 

 ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

 ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 60.00 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 93.40 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนท่ี 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

-ไม่มี- 
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

 1.1 ด้านความรู้  1. ยกระดับความรู้ของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลัการ ทฤษฏี 
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา  
 - โครงการอบรมการวัดผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 - โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1.  1. ยกระ ดับกระบวนการส่งเสริม ให้ ผู้ เรียนมี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ  
 - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม 
(การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและเขียน
แผนธุรกิจ)  
 - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาดู
งาน  
 - โครงการพิจารณาความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 
(Pitching การประกวดแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
นวัตกรรม)  
 - โครงการพิจารณาความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 
(Pitching การประกวดแผนธุรกิจท่ีผ่านการพิจารณา 5 
แผนธุรกิจ)  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

 2. ยกระดับการศึกษาอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
 - โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 - โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสรรถนะรายวิชา  
 - โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
 - โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
 - โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน  
 - โครงการส่งเสริมนิ สัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุด  
 - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
ระดับ อศจ. ภาค และชาติ 

 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

1.  1. ยกระดับกระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สำเร็จการศึกษาเพิ่มมากขึ้น  
 - โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา กลับจาก
ฝึกประสบการณ์  
 - โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน 
นักศึกษา  
 - โครงการเฝ้าระวังยาเสพติด ปีการศึกษา 2564  
 - โครงการแผนกห่ ว ง ใย ใส่ ใจการแ ต่งกาย  ปี
การศึกษา 2564  
 - โครงการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย  
 - โครงการสานสัมพันธ์บ้านนักเรียน นักศึกษา  - 
โครงการจัดระบบครูท่ีปรึกษา  
 - โครงการเสริมสร้ างทักษะการดูแลนั ก เรียน 
นักศึกษาโดยผู้ปกครองเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน  
 - โครงการส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ  
 - โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา  
 - โครงการจัดหาทุนการศึกษาวันครู  ประจำปี
การศึกษา 2564  
 - โครงการทุนอาหารกลางวัน  
 - โครงการวันมาฆบูชา  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

 - โครงการเลือกต้ังนายกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  
 - โครงการวันต่อต้านยาเสพติดสากล  
 - โครงการวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ  
 - โครงการประกวด TO BE DANCES  
 - โครงการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร  
 - โครงการรับสมัครและทดสอบร่างกายนักศึกษา
วิชาทหาร  
 - โครงการลูกเสือรำลึก วันสมเด็จพระมหาธีรราช  
 - โครงการอบรมพี่เล้ียงลูกเสือวิสามัญ  - โครงการ
เตรียมลูกเสือวิสามัญ  
 - โครงการตักบาตรเติมบุญเพิ่มทุนให้ชีวิต  
 - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นัก เรียน 
นักศึกษา  
 2. ยกระดับระบบการติดตามการมีงานทำและศึกษา
ต่อของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีสามารถตรวจสอบได้  
 - โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา   

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1.  1. ยกระดับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ  

2. ยกระดับกระบวนการปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
 - โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  
 - โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
 - โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
 - โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 

 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1.  1. ยกระดับกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  

2.  2. ยกระดับกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิดปฏิบัติ
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

จริง  
 - โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
 - โครงการอบรมการวัดผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1.  1. ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องใน
การดำเนินงานกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรมในการบริหาร
จัดการ  
 2. ยกระดับบทบาทการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทาง
การศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
เป็นระบบชัดเจน  
 - โค ร งก ารป ระ ส าน ความ ร่ ว ม มื อ กั บ สถ าน
ประกอบการในการบริหารจัดการศึกษา  
 3. ยกระดับกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์
วิทยบริการ  
 - โครงการส่งเสริมนิ สัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุด  
 - โครงการห้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1.  1. ยกระดับกระบวนการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคีให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอน อย่างเป็นระบบ  
 - โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและ
ประชุมผู้ปกครอง  
 - โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 
  - โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน  

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1.  1. ยกระดับกระบวนการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน  
 - โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

 - โค ร งก ารป ระ ส าน ความ ร่ ว ม มื อ กั บ สถ าน
ประกอบการในการบริหารจัดการศึกษา  
 - โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้วิชาชีพ
ตามสาขางาน  
 - โครงการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารจัด
การศึกษา  
 2. ยกระดับกระบวนการบริการชุมชนและจิตอาสา  
 - โครงการจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย  
 - โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคล่ือนท่ี  
 - โครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคล่ือนท่ี
ร่วมกับอำเภอและจังหวัด  
 - โครงการอาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่  
 - โครงการอาชีวอาสา เทศการสงกรานต์ 

 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1.  1. ยกระดับกระบวนการบูรณาการการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะของ
ผู้เรียนในแต่ละสาขา วิชาชีพผ่านกระบวนการสร้าง
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และ
กระบวนการสะเต็มศึกษา  
 - โครงการจัดทำส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
 - โครงการจัดทำวิจัยในช้ันเรียน  
 - โครงการเผยแพร่ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
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