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วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 



ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเอง             
ของสถานศึกษาสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      1.1 ผลสัมฤทธิ ์
            วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการมี              
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบาย            
การจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบาย การจัดการศึกษา ของชาติ ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้
คู่คุณธรรม ในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษามีการกำหนดเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างมีทิศทาง 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน กอปรด้วยคุณธรรม นำวิถีชวีิต
อย่างพอเพียง” เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ “ผลิตและพัฒนา
กำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” กำหนดพันธกิจไว้ 4 ประเด็น คือ 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ได้
มาตรฐานทุกระดับ มีศักยภาพตรงตามความต้องการของประเทศ 2) ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และบริการวิชาชีพเพื่อพัฒนารากฐานองค์ความรู้สนับสนุนต่อการพัฒนาประเทศ 3) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 4) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและองค์กรคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 
            การดำเนินการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีการวางระบบการ
บริหารภายในแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล มีการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
ชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ ดำเนินการตามโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี มีระบบการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม และประเมินผล และพัฒนางานอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งในปีการศึกษา 
2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ เช่น โครงการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)              
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โครงการพุทธบุตร พุทธสาวิกา รักษาศีล 5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านอาชีวศึกษาจากต่างประเทศ โครงการลดปัญการการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา โครงการ
ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์และอินโฟกราฟิกส์ คนพันธ์ R โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
ฝึกอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) โครงการการประเมิน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน” โครงการแข่งขันทักษะ



วิชาชีพและทักษะพื ้นฐาน โครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน                  
(Fix it Center) โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน และโครงการ/
กิจกรรม ที ่สำคัญอื ่นๆ มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการของครูผู ้สอนและผู ้เร ียนให้กับ
บุคคลภายนอกได้รับทราบ     
            จากการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนส่งผลให้
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน ชุมชน สถานประกอบการ บุคคล 
องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและ
วิชาชีพ ส่งผลให้ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง องค์การมาตรฐาน
ดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด ในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพ           
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) มีผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้
การนิเทศ ระดับชาติ ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชี และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้เรียนมีรางวัลจากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ในระดับชาติ จำนวน 9 รายการ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 รายการ ระดับจังหวัด 
จังหวัดมหาสารคาม 32 รายการ ผู้เรียนมีรางวัลจากการประเมินการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
“นวัตกรรมอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ในระดับชาติ 1 รายการ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
1 รายการ ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม 11 รายการ และมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการได้รับทราบ
พร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในปีถัดไป โดยการจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองจำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน มีรายละเอียดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ ดังนี้ 
ผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมผลการประเมิน SAR ร้อยละ 96.91 ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
                มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ (รอ้ยละ 95.45) 
                      ประเด็นที่ 1.1 ดา้นความรู้ (ร้อยละ 100) 
                      ประเด็นที่ 1.2 ดา้นทักษะและการประยุกต์ใช้ (รอ้ยละ 92.00) 
                      ประเด็นที่ 1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ (ร้อยละ 91.58) 
               มาตรฐานที่ 2 การจดัการอาชวีศึกษา (ร้อยละ 99.02) 
                      ประเด็นที่ 2.1 ดา้นหลักสูตรอาชีวศึกษา (ร้อยละ 100) 
                      ประเด็นที่ 2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชวีศึกษา (ร้อยละ 97.65) 
                      ประเด็นที่ 2.3 ดา้นการบริหารจัดการ (ร้อยละ 100) 
                      ประเด็นที่ 2.4 ดา้นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ 100) 
               มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (รอ้ยละ 95.00) 
                      ประเด็นที่ 3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ร้อยละ 100) 
                      ประเด็นที่ 3.2 ดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย (ร้อยละ 80.00) 
 



      1.2 จุดเด่น  
            วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
โดยมีผลการดำเนินงานเพิ่มจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้แก่ ผู้เรียนมีรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ รวมทั้งสิ้น 9 รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 รายการ ผู้เรียนมีรางวัล
จากการประเมินการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” 
ระดับชาติ รวมทั้งสิ้น 1 รายการ ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 1 รายการ และมีการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์           
ที่ได้รับรางวัลมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ทำธุรกิจในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ โดยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
ฝึกอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ผู้เรียนได้นำแผนธุรกิจ               
ที่ได้จัดทำมาใช้เพื ่อประกอบธุรกิจ รวมทั้งสิ ้น 35 คน ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ 
จำนวน 30 คนและมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 4 ดาว ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
และการบริหารงานภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษา
อื่นได้ รวมถึงมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูแกนนำได้พัฒนาตนเองจัดทำหลักสูตรอบรม พัฒนาครูผู้สอน 
ในศูนย์พัฒนาครู หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สถาบันคุรุพัฒนา สามารถสร้างเครือข่าย                 
การเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนภายในและภายนอกสถานศึกษามาอย่างต่อเน่ือง   
      1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
            เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)             
ทำให้มีผู้เรียนบางส่วนประสบปัญหาผู้ปกครองไม่ได้ทำงาน ขาดรายได้ ไม่สามารถส่งผู้เรียนเรียนต่อได้  
ทำให้ผู้เรียนต้องออกกลางคัน ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จึงต้องพิจารณา การแก้ปัญหา
แบบองค์รวม ทั้งในเรื่องของผู้เรียน ผู้ปกครอง การจัดเรียนการสอน รวมถึงหาทุนการศึกษา และจัดการเรียน
การสอนโครงการหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกๆ ด้าน 
      1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
           วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ควรจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนมีรายได้
ระหว่างเรียน จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น และจัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ          
เป็นผู้ประกอบการ สามารถทำธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ในสาขาวิชาที่ผู้เรียนขาดแคลนทุนทรัพย์รวมทั้ง
กำกับ ติดตามครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนให้ดูแล ติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิดมากยิ่งข้ึน 
 

2. การสรา้งความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามได้กำหนดพันธกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน 4 พันธกิจ ได้แก่ 
พันธกิจที่ 2 กำหนดไว้ว่า “ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้บริการวิชาการและวิชาชีพ” 
พันธกิจที่ 3 กำหนดไว้ว่า “บริหารอาชีวศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              
และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนนโยบายชาติ” พันธกิจที่ 4 กำหนด           
ไว้ว่า “ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพ กับสถานประกอบการทั ้งภาครัฐ เอกชน                   
และองค์กรวิชาชีพ” และพันธกิจที่ 6 กำหนดไว้ว่า “ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 



และส่งเสริมสุขภาพอนามัย” โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี เสนอต่อที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา                  
เพื ่อร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและเห็นชอบ ทั ้งนี ้ได้มุ ่งเน้นการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน                       
และมีคุณภาพ ทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคล              
และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน มีการดำเนินงานตามโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา              
และแผนปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบ บริหารประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ภายใต้หลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามได้เข้ารับ            
การประเมินศูนย์การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากผลการนิเทศ กำกับ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อนำผล ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานในปีถัดไปตามวงจรคุณภาพ PDCA 
ส่งผลให้วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้รับรางวัลระดับชาติจำนวน 9 รายการ 
 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้จัดการศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ตามพันธกิจของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้  
           3.1 จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ              
และได้มาตรฐาน มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย            
มีการ จัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพิ ่มขึ ้น และจัดหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตลาดแร งงาน                 
เช่น สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการดูแลผู้สูงอายุ            
ซึ ่งเป็น ที ่ต ้องการของตลาดแรงงาน และสาขาวิชาการดูแลผู ้ส ูงอายุได้รับการสนับสนุนงบประมาณ           
จากภาคเอกชน เพื่อจัดสร้างห้องเรียนที่ทันสมัย เหมาะสมกับสาขาวิชา 
           3.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม โครงการ             
เช่น จัดให้ผู้เรียนได้สอบมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสาขา สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดให้มีการแข่ งขัน
ทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และการแข่งขันอื่นๆ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ให้กับผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลในระดับชาติ จำนวนทั้งสิ้น 9 รางวัล ซึ่งถือเป็นการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของผู้เรียนสายอาชีพ 
           3.3 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั ่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม                  
โดยวิทยาลัยได้จัดการศึกษาทั้งในระบบปกติ ทวิภาคีและระบบทวิศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน        
อย่างหลากหลายและทั่วถึงในหลายสาขาวิชา และยังได้ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน เช่นการพัฒนาและ 
แปรรูปอาหารจากหัวผักกาดซึ ่งเป็นผลผลิตจากชุมชนที่มีจำนวนมาก มีการออกฝึกอบรมหลักสูตร           
ระยะสั้นให้กับผู้เรียนทั้งในสถานศึกษาอื่น หน่วยงาน และชุมชน    
           3.4 เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และ
เทคโนโลยีของประเทศ โดยได้จัดการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 13 สาขาวิชา             



ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 17 สาขาวิชา และระดับเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา               
ซึ่งจัดการศึกษาทั้งในภาคปกติและภาคสมทบตามความต้องการของผู้เรียน 
           3.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชวีศึกษา                
และการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามได้สร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน             
ได้ทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ภายในประเทศหลักๆ จำนวน 19 แห่ง และต่างประเทศ คือ โรงเรียนสอนภาษา ออล อีส ยูนิเวิร์ส (AIU) 
ทำให้มีผู้เรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้เพิ่มมากขึ้น สามารถยกระดับวิชาชีพให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
จากการเรียนการสอนในสถานศึกษาในระบบญ่ีปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ร่วมกับสถานประกอบการที่มีมืออาชีพ 
ครูในระบบของเอไอยูที่จะเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และแนวคิดการทำงาน 
สามารถผลิตผู้เรียนที่ตรงตามความต้องการของยุทธศาสตร์ชาติ และในอนาคต เพื่อให้ผู ้เรียนที่ จบ
หลักสูตรสามารถไปฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           3.6 วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื ่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จัดให้มีการวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอน 
มีการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ซึ่งในการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สถานศึกษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์หลายประเภท และสิ่งประดิษฐ์จาการประกวดสามารถนำไปต่อยอด            
ทำเป็นผลิตภัณฑ์และจำหน่ายที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัย  และได้นำองค์ความรู้เกี ่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารไปพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากสหกรณ์โคนมโคกก่อ  จังหวัดมหาสารคาม 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตไปต่อยอดเพื่อการค้า  
           3.7 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้น มีความก้าวหน้า                
ในวิชาชีพ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้จัดทำ
แผนพัฒนาตนเอง ดำเนินการพัฒนาตามแผนแต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา่ 
2019 (Covid-19) ทำให้บุคลากรส่วนมาพัฒนาตนเองในรูปแบบออนไลน์ และนำผลการพัฒนาตนเอง          
มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในวิชาชีพ             
ดังจะเห็นได้จากการที ่ผู ้เรียนได้รับรางวัลระดับชาติจากการแข่งขันทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ                     
และทักษะอื่นๆ เป็นจำนวนมาก 
 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
 จากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พบว่า                         
การปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
      4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
            ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าร่วมอยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดการเรียน              
การสอนด้านอาชีวศึกษา จึงเป็นส่วนสำคัญในการผลิตกำลังคนสู่ตลาดแรงงาน ในการพัฒนาประเทศ 
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งด้านทักษะวิชาชีพและกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนระบบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   
และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาสารคาม เป็นวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา และส่งเสริมผู้เรียนในการจัดกิจกรรม



ทางวิชาการและวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน จึงเป็นกิจกรรมสำคัญ โดยสนับสนุน
ให้ผู้เรียนมีการแข่งขันพัฒนาด้านอาชีพไปสู่ความสำเร็จ และเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยกระตุ้น            
ให้ผู้เรียน เกิดความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการศึกษา หาความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ด้านวิชาชีพ             
เป็นกระบวนการของการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพของผู ้เร ียน อันนำไปสู่
ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ก่อให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพ                 
ในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตในสังคม ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคนเก่งสู ่โลกอาชีพ อีกทั้ง            
ยังเป็นกระบวนการในการวัดคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน 
       4.2 วตัถุประสงค์ 
             4.2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกดา้นทักษะวิชาชพีและทักษะพื้นฐาน 
            4.2.2 เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
แก่ผู้เรียน 
             4.2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรค           
ที่เกิดขึ้นได้อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา 
            4.2.4 เพื่อส่งเสริมและพฒันาคนเก่งสู่โลกอาชีพ 
       4.3 เป้าหมายและตัวชี้วดัความสำเร็จ 
             4.3.1 เชิงปริมาณ 
                 ผู้เรียน ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงโดยได้จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวะ ระดับภาค และระดับชาติ 
             4.3.2 เชิงคุณภาพ 
                 ผู้เรียน ได้รับคัดเลือกเพื่อไปแข่งขันทักษะระดับต่างๆ และได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ดี เกิดความตระหนัก มุ่งมั่น 
และตั้งใจเรียน 
       4.4 วิธดีำเนินงาน 
             4.4.1 เสนอโครงการ 
             4.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
            4.4.3 ประชุมคณะกรรมการมอบหมายหน้าที่ 
            4.4.4 ดำเนินงานตามโครงการ โดยเริ่มการแข่งขันจาก ระดับหน่วย ระดบัอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม ระดบัภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปจนถึงระดับชาติ 
            4.4.5 สรุปผลการดำเนินงาน 
            4.4.6 ตดิตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
       4.5 ผลการดำเนินงาน 
            4.5.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาชพีดีขึน้และได้รับประสบการณ์จริงจากการ
แข่งขัน 
             4.5.2 ผู้เรียนนำความรูท้กัษะวิชาชพีไปใช้ในชีวติประจำวัน และการประกอบอาชีพ 
 
 



ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดว้ยสาระที่สำคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 
   ที่อยู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เลขที่ 579 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง

จังหวัดมหาสารคาม 44000 
   โทรศัพท ์0-4371-1371  โทรสาร 0-4772-1865 
     E-mail info@mvc.ac.th    Website www.mvc.ac.th 
  ประวัติสถานศึกษา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามจัดตั้งขึ้นตามความคิดเห็นของหลวงอังคณานุรักษ์ 
ข้าหลวงประจำจังหวัดมหาสารคามในสมัยนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2479 เดิมชื่อ “โรงเรียนประถมอาชีพช่างปั้น 
อำเภอเมืองมหาสารคาม” รับผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนหลักสูตร 2 ปี เรียกว่า หลักสูตร
ประโยคอาชีวศึกษาเบื้องต้น มีนายเที่ยง ภวภูตานนท์ เป็นครูใหญ่ ต่อมาเปิดสอนอีก 2 แผนกวิชา                 
คือ แผนกช่างจักสานและแผนกช่างเย็บเสื้อผ้า 
         พ.ศ. 2480 ยกฐานะเป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกรมวิชาการ 
         พ.ศ. 2482 ย้ายแผนกช่างจักสานและแผนกช่างปั ้นไปรวมกับแผนกช่างไม้                    
ที่โรงเรียนการช่างมหาสารคามหรือวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามในปัจจุบัน เหลือเฉพาะแผนกช่างเย็บผ้า 
ปีนี้เปิดแผนกช่างทอผ้าเพิ่มขึ ้น และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนช่างเย็บเสื ้อผ้ามหาสารคาม”              
มีนายอุ่น ภวภูตานนท์ เป็นครูใหญ่ พ.ศ. 2494 ขยายหลักสูตรเป็น 3 ปี เรียกว่า “หลักสูตรประโยค
อาชีวศึกษาชั้นกลาง” ปีนี ้ยุบแผนกช่างทอผ้าเนื่องจากไม่อยู่ในความนิยมของท้องถิ่นสมัยนั้น  และ              
เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีมหาสารคาม” มีนางมะลิ หนโชติ เป็นครูใหญ่ 
         พ.ศ. 2500 เปิดสอนหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง ซึ่งเป็นหลักสูตร 3 ปี 2 
แผนกวิชา คือแผนกวิชาผ้าและเครื ่องแต่งกาย และแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ร ับผู ้จบ                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ “ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง” 
         พ.ศ. 2507 โรงเรียนเข้าโครงการยูนิเซฟ เปิดสอนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์               
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม (ช่างเคลือบดินเผา) เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น 
“โรงเรียนอาชีวศึกษามหาสารคาม” จนถึงวันที ่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ได้รวมกับโรงเรียนการช่าง
มหาสารคาม ยกฐานะเป็นวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาเขต 2” 
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม  
         พ.ศ. 2522 แยกวิทยาเขตและใช้ชื ่อว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม”                
มาจนถึงปัจจุบัน 
         พ.ศ. 2523 แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม เปลี่ยนเป็นแผนกวิชาศิลปกรรม เปิดสอน
เฉพาะสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
         พ.ศ. 2524 เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชี 



         พ.ศ. 2530 เปิดสอนสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธรุกจิระดับ ปวช. และ ปวส. 
         พ.ศ. 2536 เปิดสอนสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
         พ.ศ. 2537 เปิดสอนสาขางานการเลขานุการและหลักสูตรประกาศนียบัตรครู
เทคนิคชั้นสูง(ปทส.) สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ ซ่ึงเป็นหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรี รับผู้สำเร็จ
การศกึษาระดับ ปวส.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ เข้าเรียน 
         พ.ศ. 2546 จัดตั้งคณะวิชาใหม่ 2 คณะวิชา คือ คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปิด
สอนประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิชา
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว เปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและ
บริการ ระบบทวิภาคีในระดับ ปวส. ส่วนระดับ ปวช. เปิดสอนสาขางานใหม่ 1 สาขางาน คือ สาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก ซึ่งต่อมาปี พ.ศ. 2549 ได้เปิดสอนเป็นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกในระดับ ปวส. 
         พ.ศ. 2548 เปิดสอนสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ระดับ ปวส. 
         พ.ศ. 2549 ปีนี้มีการจัดตั้งแผนกวิชาใหม่ 2 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาเสริมสวยกับ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมอาหาร แยกแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ออกเป็น 3 แผนกวิชา คือ แผนกวิชา
เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และแผนกวิชา
เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย และเปลี่ยนชื่อแผนกวิชาการเลขานุการเป็นแผนกวิชาการจัดการ
ทั่วไป 
         พ.ศ. 2550 ปรับเปลี่ยนโครงสรา้งการบริหารตามระเบียบการบริหารสถานศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
         พ.ศ. 2552 ปรับเปลี่ยนโครงสรา้งการบริหารตามระเบียบการบริหารสถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  
         พ.ศ. 2552 ปิดแผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื ่องนุ ่งห่มและแผนกวิชา
อุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเรียน ได้รวม 3 แผนกวิชาเข้าด้วยกัน คือ แผนกวิชาเทคโนโลยี
การออกแบบเครื่องแต่งกาย แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย และแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่ง
กาย เป็นแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายเพียงแผนกวิชาเดียว 
         พ.ศ. 2553 จัดตั ้งแผนกวิชาพื ้นฐานธุรกิจโดยให้ครูที ่สังกัดแผนกวิชาการเงิน     
และการธนาคาร แต่ไม่จบสาขาการเงินและการธนาคารโดยตรงมาสังกัดแผนกวิชาพื้นฐานธุรกิจ 
         พ.ศ. 2557 เปิดสอนสาขาวิชาโลจิสตกิส์ ระดับ ปวส. 
         พ.ศ. 2558 เปิดสอนสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ทวิภาคี ระดับ ปวช. และ ปวส. 
         พ.ศ. 2562 เปิดสอนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ทวิภาคี ระดับ ปวส. 
        พ.ศ. 2562 เปิดสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดบั ปวส.  
   การจดัการศึกษา 
    วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามจัดการศึกษา 2 ระบบ คือ ระบบปกติและระบบ                 
ทวิภาคีโดยเปิดทำการสอน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ดังนี้ 
 
 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 4 ประเภทวิชา 13 สาขาวิชา ดังนี ้
       1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 5 สาขาวิชา ได้แก ่
              1) สาขาวิชาการบัญชี  
              2) สาขาวิชาการตลาด  
              3) สาขาการเลขานุการ 
              4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
              5) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  
 2. ประเภทวิชาศิลปกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ 
              1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟกิ  
              2) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  
              3) สาขาวิชาการออกแบบ  
              4) สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดทิัศน์  
       3. ประเภทวิชาคหกรรม เปิดสอน 3 สาขาวชิา ได้แก ่
        1) สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ  
        2) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
        3) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
 4. ประเภทวิชาอตุสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอน 1 สาขาวชิา ได้แก ่
        1) สาขาวิชาการโรงแรม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน 4 ประเภทวิชา 17 สาขาวชิา ดังนี ้
        1. ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ เปิดสอน 7 สาขาวิชา ได้แก ่
              1) สาขาวิชาการบัญชี  
              2) สาขาวิชาการตลาด  
              3) สาขาวิชาการจดัการสำนักงาน  
              4) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  
              5) สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์  
              6) สาขาวิชาการจดัการธรุกิจค้าปลีก  
              7) สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ  
        2. ประเภทวิชาศลิปกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ 
              1) สาขาวิชาออกแบบ  
              2) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  
              3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์  
              4) สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก 
       3. ประเภทวิชาคหกรรม เปิดสอน 4 สาขาวชิา ได้แก ่
              1) สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ  
              2) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
 



              3) สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
              4) สาขาวิชาการดูแลผู้สูงอาย ุ
        4. ประเภทวิชาอตุสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 
              1) สาขาวิชาการโรงแรม 
              2) สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ เปิดสอน 5 สาขาวิชา ดังนี้ 
         1. สาขาวชิาการบัญชี 
         2. สาขาวชิาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
         3. สาขาวชิาการตลาด 
         4. สาขาวชิาดิจิทลักราฟิก 
         5. สาขาวชิาการจัดการสำนักงาน 
   สภาพชุมชน 
    มหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเน้ือที่ 5,291.68 
ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 470 กิโลเมตร เป็นจังหวัดศูนย์กลางทางด้านการศึกษา
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งจึงได้ชื่อว่าเป็น “ตักสิลาแห่งอีสาน” 
   สภาพเศรษฐกจิ 
    จังหวัดมหาสารคาม มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลูกคลื่น ไม่มีภูเขา มีแม่น้ำชีไหลผ่านพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา อาชีพที่สำคัญของชาวมหาสารคาม คือการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ อาชีพในครัวเรือน
ที่ทำกันมาก คือ การเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม 
   สภาพสังคม 
    จังหวัดมหาสารคาม แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันทรวิชัย 
อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอบรบือ อำเภอวาปีปทุม อำเภอนาเชือก อำเภอเชียงยืน 
อำเภอนาดูน อำเภอแกดำ อำเภอยางสีสุราช อำเภอกุดรัง และอำเภอชื่นชม มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ        ตดิต่อกับ  จังหวดักาฬสินธุ ์
 ทิศใต ้ ติดต่อกับ  จังหวดัสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย ์
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  จังหวดัร้อยเอด็ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  จังหวดัขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 



2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
 

   ข้อมูลผู้เรียน 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 312 129 11 452 

ปวช.2 233 133 35 401 
ปวช.3 294 85 0 379 

รวม ปวช. 839 347 46 1232 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี รวม 

ปวส.1 254 235 489 

ปวส.2 324 218 542 

รวม ปวส. 578 453 1031 
  

  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 534 278 52.06 

ปวส.2 673 534 79.35 

รวม 1207 812 67.27 
   

 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 379 297 78.36 

ปวส.2 542 439 81.00 
รวม 921 736 79.91 

   
 
 
 
 
 



 ข้อมูลบุคลากร 
 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ชว่ยผู้อำนวยการ 

5 5 0 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

70 70 70 

ข้าราชการพลเรือน 0 0 0 

พนักงานราชการคร ู 9 7 9 

พนักงานราชการ(อื่น) 0 0 0 

ครูพิเศษสอน 18 11 18 

เจ้าหน้าที่ 35 0 0 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงาน
ขับรถ/ ฯ) 

5 0 0 

รวม คร ู 97 88 97 

รวมทั้งสิ้น 142 88 97 
   

 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 

พาณิชยกรรม 5 7 12 
ศิลปกรรม 4 4 8 

คหกรรม 3 4 7 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 2 3 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตร ี 0 0 0 



ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

พาณิชยนาว ี 0 0 0 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 13 17 30 
   

 ข้อมูลอาคารสถานที ่
 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 1 

อาคารปฏิบัติการ 8 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 1 

อาคารอื่น ๆ 12 

รวมทั้งสิ้น 23 
   
 ข้อมูลงบประมาณ 
 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 42757950.00 

งบดำเนินงาน 4615000.00 

งบลงทุน 0.00 

งบเงินอุดหนุน 10575480.00 
งบรายจ่ายอื่น 1206800.00 

รวมทั้งสิ้น 59155230.00 

 

 

 



2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
   ปรัชญา 
    ทักษะเยี่ยม เป่ียมความรู ้คู่คุณธรรม นำวิถีชีวติพอเพียง 
   อัตลักษณ ์
    มีคุณธรรม นำเทคโนโลย ีรู้จริง ทำได ้บนพื้นฐานความพอเพียง 
    เอกลักษณ์ 
   จิตอาสา รักษาวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
    วิสัยทัศน ์
    ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างสรรค์นวัตกรรม           
สู่สากลภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     พันธกจิ 
    พันธกิจที ่1 ผลติและพัฒนากำลังคนดา้นอาชวีศึกษาให้ได้มาตรฐานทุกระดบั มีศักยภาพ
ตรงตามความต้องการของประเทศ 
  พันธกิจที ่2 ส่งเสริมงานวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และบริการวิชาชีพเพื่อพัฒนารากฐาน 
องค์ความรู้สนับสนุนต่อการพัฒนาประเทศ 
  พันธกิจที ่3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา 
  พันธกิจที ่4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและองคก์รคุณภาพตามหลักธรรมาภบิาลอย่างยั่งยืน 
   เป้าประสงค์ 
    พันธกิจที ่1 ผลติและพัฒนากำลังคนดา้นอาชวีศึกษาให้ได้มาตรฐานทุกระดบั มีศักยภาพ 
ตรงตามความต้องการของประเทศ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตรงตามความ
ต้องการของประเทศ 
             เป้าประสงค์ 1ก ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะและ
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ มีงานทำ 
                 กลยุทธ์ที ่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพสอดคล้องกับทักษะ             
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และตรงตามความต้องการของประเทศ 
                 กลยุทธ์ที ่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพให้ผู ้เรียน             
ทุกระดับอย่างต่อเนื่องกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น  
                 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกเพื่อทำนุบำรุง เผยแพร่ และสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมไทยและการรักษาสิ่งแวดล้อม  
          กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยร่วมกับชุมชุน ผู้ปกครอง 
เพื่อให้มีเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 



                 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการปฏิบัติ จริง 
  เป้าประสงค์ 1ข ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐาน 
อย่างต่อเน่ือง 
                 กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างขวัญ
กำลังใจ สร้างแรงจูงใจอย่างเป็นระบบ 
 พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และบริการวิชาชีพเพื่อพัฒนา
รากฐานองค์ความรู้สนับสนุนต่อการพัฒนาประเทศ 
       ยุทธศาสตร์ที ่ 2 วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
             เป้าประสงค์ 2 มีงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ ที่สามารถนำไปใช้เป็น
แนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตอบสนองต่อความต้องการของท้องถ่ินและประเทศ 
                 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการแข่งขันของประเทศ 
                   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ และสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
                   กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์กับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ 
  พันธกิจที ่3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษา            
ของสถานศึกษา   
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการวิชาชีพเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             เป้าประสงค์ 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาวิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
                 กลยุทธ์ที ่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพและการเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนทุกกลุ่มและบริบทในพื้นที่ 
                 กลยุทธ์ที ่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนา
สมรรถนะกำลังคนสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายเร่งด่วน 
                 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของผู้เรียนอาชีวศึกษา
และสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา  
             เป้าประสงค์ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการจัดการศึกษา               
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
                 กลยุทธ์ที ่ 4 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 



                 กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาการ
จัดการศึกษาวิชาชีพกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ   
                 กลยุทธ์ที ่6 จดัหาทุนและแหล่งทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาดา้นวิชาชีพ 
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและองค์กรคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาคุณภาพ
อย่างยั่งยืน 
             เป้าประสงค์ 5ก ระบบบริหารจัดการและประเมินคุณภาพของสถานศึกษา            
มีคุณภาพที่ดี ทันสมัย 
                 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 
                 กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบริหารงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
                 กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพทางการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
                 กลยุทธ์ที ่ 4 เพิ ่มประสิทธิภาพการวัดประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และติดตามผลการดำเนินการภายในสถานศึกษา 
            เป้าประสงค์ 5ข เป็นสถานศึกษาที่มีสภาพแวดลอ้มที่ดี มีความสุข 
                กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
                 กลยุทธ์ที ่ 6 พัฒนาปัจจัยพื ้นฐาน สภาพแวดล้อม และความปลอดภัย
ภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
   ยุทธศาสตร ์
       1) ผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านวิชาชีพตรงตามความต้องการของประเทศ 
      2) วิจัย นวตักรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     3) ส่งเสริมการให้บริการวิชาชพีเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวติ 
      4) ส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นมีส่วนร่วมในการจดัการอาชวีศึกษา 
      5) ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาคุณภาพอย่างยั่งยืน 
   กลยุทธ ์
    พันธกิจที ่1 
       1) ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที ่
21 และตรงตามความต้องการของ ประเทศ 
       2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพให้ผู้เรียนทุกระดับอย่างต่อเน่ือง 
       3) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเพมืองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
       4) ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกเพื่อทำนุบำรุง เผยแพร่และสืบสานศิลปะวัฒนธรรม
ไทยและการรักษาสิ่งแวดล้อม 



      5) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยร่วมกับชุมชุน ผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้เรียน             
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 
       6) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื ่อการเรียนรู้ การวัด และประเมินผล
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาประเทศโดยเน้นการปฏิบัติจริง 
       7) ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างขวัญกำลังใจสร้าง
แรงจูงใจอย่างเปน็ระบบ 
 พันธกิจที ่2 
       1) ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
กำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการแข่งขันของประเทศ 
       2) ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และสิ ่งประดิษฐ์ที ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์              
และสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
       3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ กับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ 
  พันธกิจที ่3 
       1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ
สนใจของผู้เรียนทุกกลุ่มและบริบทในพื้นที่ 
       2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั ้น เพื ่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคน                 
ในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายเร่งด่วน 
       3) ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของผู้เรียนอาชีวศึกษาและสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
       4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
       5) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพ
กับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
       6) จัดหาทุนและแหล่งทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาด้านวิชาชีพ 
 พันธกิจที ่4  
       1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 
       2) พัฒนาระบบริหารงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
       3) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษา 
       4) เพิ่มประสิทธิภาพการวัดประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และติดตามผล 
ภายในสถานศึกษา 
       5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 
       6) พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยภายในสถานศึกษาใหม้ี
คุณภาพ 
 



2.6 เกียรติประวตัิของสถานศึกษา 
 

   รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

วิทยาลัยอาชีวศกึษามหาสารคาม ไดร้ับเกียรติบัตร 
สถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาชุดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (VEC Online Couse)  

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศกึษามหาสารคาม ไดร้ับเกียรติบัตร  
ยกย่องเชิดชูเกียรติเครอืข่ายวัฒนธรรมดีเด่นด้านการ 
สนับสนุน ส่งเสริมการแต่งการด้วยผา้ไทย ประจำปี 
2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
มหาสารคาม 

วิทยาลัยอาชีวศกึษามหาสารคาม ไดร้ับเกียรติบัตร 
"องค์กรคุณธรรม" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร 
อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อนุกรรมการส่งเสริมคณุธรรม
จังหวัดมหาสารคาม 

ประกาศเกียรติคณุและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practice) ของ การดำเนินงานจังหวดั
ไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักศิลา 4.0 (Smart Kids 
Taksila 4.0)  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชวีิตระดับอำเภอ 
จังหวัดมหาสารคาม 

   

 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

วิทยาลัยอาชีวศกึษามหาสารคาม เป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

วิทยาลัยอาชีวศกึษามหาสารคาม มีผลการประเมนิศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษา ระดับภาค 4 ดาว 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

  
 
 
 
 
 



  รางวัลและผลงานของครแูละบุคลากรทางการศกึษา  ปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายปริญญา ญาณโภชน ์ 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายบัญชา โคตรแก้ว  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายสุวิทย์ สวัสด ี 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางธัญญลักษณ์ คชรตัน์  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางจุลจิลา ปัตถะเมฆ  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายนิติพงศ์ จำนงนิตย ์ 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวปัญจรตัน์ คำทองสุข  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางนพมาตร์ วาดเมือง  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

นางสาวศริญญา วรจันทร์  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางทิพย์รตัน์ ไกยะสวน  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายถวิล เดชบุรัมย์  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางมณีวรรณ แสงงาม  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางดารุณี ธรรมประวัต ิ 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน 
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางจุฑารัตน์ พิมพ์ทอง  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางขวัญจิต ธรรมศิรารักษ์  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางกัลยกร พรมบ้านสังข์  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น 
 เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางมลิวัล กองศรี  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวอุไรรตันา โพธิ์แก้ว  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางจินตานา คำทอง  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวเบญจพร หลวงเทพ  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางนันทา เพ็ตมาน  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายอาคม ยะหัตตะ  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวณัฐฏิญา โคหาจกัร  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ประเภทครูผู้สอน 

นายสมบูรณ์ แสงงาม  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางพิศมัย บุดดา  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายสราวุธ แสนเย็น  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายปริชญ์ ปุณณ์พัฒนโสภณ  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายอาณัต ิเหลื่อมศรี  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายนฤเบศ เชาว์พานิช  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายพิษณุ ศิลาอาสน ์ 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวรัตนา สาระคำ  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ประเภทครูผู้สอน  

นางสาวดวงเนตร ยศคำลือ  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

ว่าทีร่้อยตรีหญิงกฤษณา หอมเชย  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายเจษฎาวัฒน์ เรืองบญุ  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายธวัชชัย คำวงษา  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวไพจิตร ศรีวันทา  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางปิยนาฏ พูลสวาท  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายณัฐชากร ศรีสมบัติ  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายสันติ เทียงมา  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ประเภทบุคลากรทางการศึกษา 

นายทรงศักดิ์ ทองนาค  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทบุคลากรทางการศึกษา  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางรุ่งทิวา ชา่งทอง  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทบุคลากรทางการศึกษา  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายสุกัน บัณฑิตแสน  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทบุคลากรทางการศึกษา  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายฉัตรมนตรี แสนสุพรรณ  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทบุคลากรทางการศึกษา  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายทำนอง พิมดา  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทบุคลากรทางการศึกษา  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวสติานัน อาจศิร ิ 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทบุคลากรทางการศึกษา  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายสุวิทย์ สวัสด ี 
รางวัล “คชสีห์ สิงหะเดชา” ครั้งที่ 2 
สาขานักส่งเสริม พัฒนา และบริหาร
การศกึษาดีเด่น  

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ชมรมปันน้ำใจ อุ่นไอรัก 

   
 
 



 รางวัลและผลงานของครแูละบุคลากรทางการศกึษา  ปีการศึกษา 2564 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายปริญญา ญาณโภชน ์ 
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายบัญชา โคตรแก้ว  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายสุวิทย์ สวัสด ี 
ยกย่องเชิดชูเกียรตใิห้เป็น “ข้าราชการไทยตัวอยา่ง” 
สาขา ข้าราชการศกึษาตวัอย่างดีเด่น  

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ สมัชชานักจดัรายการข่าว
วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย 

นายสุวิทย์ สวัสด ี 
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางอรอนงค์ ชมก้อน  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางขวัญจิต ธรรมศิรารักษ์  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางขวัญจิต ธรรมศิรารักษ์  
ครูที่ปรึกษา ไดร้ับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐเ์พื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน 
สเปรย์แอลกอฮอล์จากปลายข้าว ในการประเมิน

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อ
แก้ปัญหาความยากจน 

นางขวัญจิต ธรรมศิรารักษ์  
ครูที่ปรึกษา ไดร้ับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง 
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐด์้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย  
ลาบปูนากึ่งสำเร็จรูปเสรมิโปรตีนจากไข่ไก่  
ในการประกวดสิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นายอรัญ จันทะคดั  
ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 
เหรียญเงิน การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ระดับ ปวช. ในงานประชุมองค์การ 
นักวิชาชพีในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที ่30  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นายอาคม ยะหัตตะ  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายอาคม ยะหัตตะ  
ครูที่ปรึกษา สมาชิกดีเดน่โครงการภายใต้การนิเทศ 
ชนะเลิศ คุณภาพเหรียญทอง ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชพีชั้นสูง สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในงานประชุม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 30  

ชนะเลิศ ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นายอาคม ยะหัตตะ  
เป็นส่วนสำคัญทำให้ การจัดงานมหกรรมผา้ไหม  
ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10 ประสบความสำเรจ็ลุล่วง 
ตามเป้าหมาย และวัตถปุระสงค์ ได้อย่างดีเยี่ยม 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ มูลนิธิช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว 

นายสมบูรณ์ แสงงาม  
เป็นส่วนสำคัญทำให้การจัดงานมหกรรมผ้าไหม  
ไหมไทยสูเ่ส้นทางโลก ปีที่ 10 ประสบความสำเรจ็ลุล่วง 
ตามเป้าหมาย และวัตถปุระสงค์ ได้อย่างดีเยี่ยม 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ มูลนิธิช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว 

นางพชรภทัร สาลี  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางพชรภทัร สาลี  
ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  
ทักษะการบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./
ปวส. ในงานประชุมองคก์ารนักวิชาชพีในอนาคต 
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30  

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นางพชรภทัร สาลี  
ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การ
แข่งขันด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ในหัวข้อ “ปรบัลักษณ์ 
เปลี่ยนลุค ยุค New Normal” ในการแข่งขันทักษะ
วิชาการและวิชาชพีด้านการท่องเที่ยว 
และการโรงแรม ครั้งที่ 8 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด คณะการทอ่งเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

นางจุฑารัตน์ พิมพ์ทอง  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น 
 เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาววาลุกา พิมพะนติย์  
ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การ
แข่งขันด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ในหัวข้อ “ปรบัลักษณ์ 
เปลี่ยนลุค ยุค New Normal” ในการแข่งขันทักษะ
วิชาการและวิชาชพีด้านการท่องเที่ยว 
และการโรงแรม ครั้งที่ 8 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด คณะการทอ่งเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

นายณัฐพงศ์ โหรากุล  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายณัฐพงศ์ โหรากุล  
ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender 
ระดับ ปวช./ปวส. ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพ  
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที ่30 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายนิติพงศ์ จำนงนิตย ์ 
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางทิพย์รตัน์ ไกยะสวน  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางทิพย์รตัน์ ไกยะสวน  
ครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
ชนะเลิศ คุณภาพเหรียญทอง ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชพี สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในงานประชุมองค์การ 
นักวิชาชพีในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที ่30 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นางเบญจพร ช่วยเกดิ  
ผู้ประกอบการวชิาชพีทางการศึกษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางกัลยกร พรมบ้านสังข์  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวปาริชาต เรืองฤทธิ์  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวปาริชาต เรืองฤทธิ์  
เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา ในการประชุมวชิาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที ่5 “คณุภาพ
การบริการของพนักงานส่งผลต่อความพึงพอใจของ 
ผู้เข้าใช้บริการร้านสะดวกซื้อ” 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางวราภรณ ์คำพิชิต  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางดารุณี ธรรมประวัต ิ 
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางดารุณี ธรรมประวัต ิ 
เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา ในการประชุมวชิาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที ่5 “ปัจจัย 
ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร  
ในเขตภาคตะวันออ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นางสาวปัญจรตัน์ คำทองสุข  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางจินตนา คำทอง  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางนพมาตร์ วาดเมือง  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางนพมาตร์ วาดเมือง  
เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา ในการประชุมวชิาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที ่5 “การนำ
แอพพลิเคชันมาใช้สื่อสารภายในวทิยาลัยอาชีวศกึษา
มหาสารคาม” 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวรัตนาภรณ์ จันทนา  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางพิศมัย บุดดา  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางจุฬาลกัษณ์ ถาไชยลา  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางนันทา เพ็ตมาน  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น 
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางอุไรวรรณ จันทมูล  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายกฤษณะ กั้วสิทธ์  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายกฤษณะ กั้วสิทธิ์  
ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 
(E-Commerce) ระดับ ปวช./ปวส. ในงานประชมุ 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 30 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นายมงคล แสงอรุณ  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายมงคล แสงอรุณ  
เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา ในการประชุมวชิาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที ่5 “ศกึษา
รูปแบบการเรียนรู้ด้วยชดุการเรียนรู้ C-PBL21 สำหรับ
รายวชิาโครงกา 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นายสมัย สีลาดเลา  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น เป็นที่
ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายสมัย สีลาดเลา  
เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา ในการประชุมวชิาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที ่5 “การ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ดว้ย
เทคโนโลยีออนไลน์เพื่อสน 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นางกนกกาญจน ์แสนสุวรรณ  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางกนกกาญจน ์แสนสุวรรณ  
เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา ในการประชุมวชิาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที ่5 “คณุภาพ
การบริการของพนักงานส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เข้า
ใช้บริการ้านสะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นายถวิล เดชบุรัมย์  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอุไรรตันา โพธิ์แก้ว  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวอุไรรตันา โพธิ์แก้ว  
ครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการวาดภาพ 
สีน้ำหุ่นนิ่ง ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31  

ชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นางสาวศริญญา วรจันทร์  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวศริญญา วรจันทร์  
เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา ในการประชุมวชิาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที ่5 “การ
พัฒนาสื่อโมชั่นกราฟกิเพื่อการเรียนรู้และป้องกัน  
โรคหลอดเลือดหัวใจ 

ชนะเลิศ ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นายธีรพงษ์ ตรีกุล  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวขัตติยา เดชสอน  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายพิษณุ ศิลาอาสน ์ 
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายฉัตรมงคล ไชยเดือน  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวเพ็ญนภา ยุบไธสง  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวรัตนา สาระคำ  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายณัฐพล ชิณแสน  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายธวัชชัย คำวงษา  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวดวงเนตร ยศคำลือ  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวดวงเนตร ยศคำลือ  
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชวีศึกษา 
ครั้งที่ 5 “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนยุค
ใหม่ด้วยเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 
ระดับอาชีวศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค  
โควิด-19”  

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นางสาวปิติยาพร สีโพธิ์  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวปิติยาพร สีโพธิ์  
ครูที่ปรึกษา ไดร้ับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง 
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐด์้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย  
ลาบปูนากึ่งสำเร็จรูปเสรมิโปรตีนจากไข่ไก่ “นวตักรรม 
อาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”ในการประกวด 
สิ่งประดิษฐ์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

ว่าทีร่้อยตรีหญิงกฤษณา หอมเชย  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายณัฐชากร ศรีสมบัติ  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายวิทยา โยอาศรี  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายวิทยา โยอาศรี  
ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน  
เพื่อคัดเลือกทีมตวัแทนเข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักหิมะ
นานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิ้น สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน (ผ่านระบบออนไลน์) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวิทยา โยอาศรี  
ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ
วิชาชพี ด้านการออกแบบและแกะสลักเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการแข่งขันเวทีระดับนานาชาติ  

ชนะเลิศ ชาต ิ โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสุรศักดิ์ วันริโก  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุรศักดิ์ วันริโก  
ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลรองชะเลิศ อันดับ 2  
การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ประเภททักษะ One 
Product One Business (หน่ึงผลิตภัณฑ์สู่หนึ่งธุรกิจ) 
หลักสูตรพาณิชยการและบริหารธุรกิจ   

รอง
ชนะเลิศ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศกึษา 

นางสาวจริารัตน์ พัศดร  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวจริารัตน์ พัศดร  
ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การ
แข่งขันด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ในหัวข้อ “ปรบัลักษณ์ 
เปลี่ยนลุค ยุค New Normal” ในการ แข่งขันทักษะ
วิชาการและวิชาชพีด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ครั้งที่ 8 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด คณะการทอ่งเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

นางสาวรจนา บัวศรีภูม ิ 
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวเบญจพร หลวงเทพ  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวกมลลกัษณ์ บุตรโส  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายยุทธภูมิ ต้นสีนนท์  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น 
 เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 
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นางณัชชา กุมารสิงห์  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางมลิวัล กองศรี  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายพิศาล ภูมิศร ี 
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายอภิรักษ์ ทองด ี 
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางวิสาข์รตัน์ ภวภตูานนท์ ณ มหาสารคาม  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางวิสาข์รตัน์ ภวภตูานนท์ ณ มหาสารคาม  
เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา ในการประชุมวชิาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที ่5 “ปัจจัย 
ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร  
ในเขตภาคตะวันออก 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศกึษา 

นางสาวรญา พิงไธสง  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน  บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายจิรายุส ภูสีฤทธิ ์ 
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวดารกิา บุญแสน  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาววลัภา กุญชะโมรนิทร์  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางจุลจิลา ปัตถะเมฆ  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางประทุมวรรณ คันยุไร  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางประทุมวรรณ คันยุไร  
เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา ในการประชุมวชิาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที ่5 “คณุภาพ
การบริการของพนักงานส่งผลต่อความพึงพอใจของ     
ผู้เข้าใช้บริการร้านสดวกซ้ือ” 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นายสมชาต ิสุขแสน  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสมชาต ิสุขแสน  
เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา ในการประชุมวชิาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที ่5 “คณุภาพ
การบริการของพนักงานส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เข้า
ใช้บริการรา้นสดวกซื้อ” 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นางธัญญลักษณ์ คชรตัน์  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางวิไลลักษณ์ เทพหัสดนิ ณ อยุธยา  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางวิไลลักษณ์ เทพหัสดนิ ณ อยุธยา  
เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา ในการประชุมวชิาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที ่5 “ปัจจัย 
ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร  
ในเขตภาคตะวันออก 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นางคนึงนิจ แก้วแสนเมือง  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางนันทิยา อังกรุวัฒนานุกุล  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางนันทิยา อังกรุวัฒนานุกุล  
เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา ในการประชุมวชิาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที ่5 “ปัจจัย 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร  
ในเขตภาคตะวันออก 

นางมลิวรรณ ศรีมงคล  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางมลิวรรณ ศรีมงคล  
เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา ในการประชุมวชิาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที ่5 “ปัจจัย 
ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร  
ในเขตภาคตะวันออก 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นางปิยฉัตร พลเสน  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวสพุัตตา คุ้มสุวรรณ  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางละมุล ปะวะโข  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายประมุข ธรรมศิรารักษ์  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางมณีวรรณ แสงงาม  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวณัฐฏิญา โคหาจกัร  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายพงศ์พณชิ บุตชา  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายชินวัฒน์ ทองสุทธิ์  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายศุภกฤษ ทิพย์โอสถ  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายณัฐพล บุญอาษา  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวผ่องศรี บัวบุตร  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวผ่องศรี บัวบุตร  
เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา ในการประชุมวชิาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที ่5 “การนำ
แอพพลิเคชันมาใช้สื่อสารภายในวทิยาลัยอาชีวศกึษา
มหาสารคาม”  

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นางวนิดา โสมะฐิต ิ 
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นายชัยรัตน ์ธนไพศาลกจิ  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวไพจิตร ศรีวันทา  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางปิยนาฎ พูลสวาท  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวอารยา พุฒธะพนัธ  
เป็นผู้ประกอบการวิชาชพีทางการศกึษาดีเด่น  
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประเภทครูผู้สอน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวณัฐชานันท์ ศรีสมบัติ  
เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา ในการประชุมวชิาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที ่5 “การ
พัฒนาสื่อโมชั่นกราฟกิเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรค
หลอดเลือดหัวใจต 

ชนะเลิศ ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นายอาณัต ิเหลื่อมศรี  
เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา ในการประชุมวชิาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที ่5 “การ
พัฒนาสื่อโมชั่นกราฟกิเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรค
หลอดเลือดหัวใจต 

ชนะเลิศ ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นางสาวจรีาภา บุญจิรพชัร  
เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มนวัตกรรมการ

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

จัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา ในการประชุมวชิาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที ่5 “การนำ
แอพพลิเคชันมาใช้สื่อสารภายในวทิยาลัยอาชีวศกึษา
มหาสารคาม” 
   

 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวธนพร ชินสิห์ นายจักราวุธ สำล ี 
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
ในงานบัญชี ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวสกาวเดือน บุดสสีวย นางสาวกนกภรณ์  
หมอรัตน์ นางสาวตวงทอง อนันเอื้อ  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการจดัแสดงสินคา้
และบริการลูกคา้ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นายทศพร ศรีโนรินทร ์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการออกแบบ 
เขียนแบบผลิตภัณฑ์ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นายประสิทธิผล อว้นพรมมา นายมนฑล คำภะวา  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะโปรแกรมสำเร็จ 
รูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นายวัชระ สาดแล่น นายเอกภพ โขนัง นายธรรมรงค์ 
เสวะนา นายอรุน จามุน  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการประยุกตด์อกไม้
สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวกัลชนา โยธะคง  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการออกแบบ
เครื่องประดับ ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นายธนาศักดิ์ พุฒสา  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการวาดภาพสีน้ำ 
หุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวปนัดดา ชูคันหอม  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการผสมเครื่องดืม่ 
ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวศุภธิดา ชมชื่น  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะพิมพ์ไทย 
ด้วยคอมพิวเตอร ์ระดับ ปวช. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวเบญจวรรณ เจรญิดี  
การแช่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพิมพ์อังกฤษ 
ด้วยคอมพิวเตอร ์ระดับ ปวช. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นายสิทธิชัย โพธิ์เหลือง  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก  
ระดับ ปวส. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นายจิรภัทร ธนวิกรัยกุล นายสวัสด ีพูลพิพัฒน์  
นายศุภสิทธิ์ ศรีฤทธิ ์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะกลยุทธ์การตลาด 
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan)  
ระดับ ปวส. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวชนติา พยุงวงษ ์นางสาวชลธิชา ศรีสารคาม  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะพัฒนาระบบพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ระดับ ปวส. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวรุ้งทราย จุ่นคง นางสาวชลธิชา แสนไชย 
นางสาวสุณิษา ทนาชัย นางสาวปิยธิดา จุลพันธ ์
นางสาวมัณฑินา บุญบำรุงชัย นางสาวสุกัญญา  
ศรีอัดชา  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
ระดับ ปวส. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวสพุิชชา สุวรรณภักดี นายวีรภาพ โกวฤทธิ์ 
นายก้องภพ มูลสมบัติ  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการประกอบอาหาร
ไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชดุอาหารไทยบรรจกุล่อง 
(The Food Box set) ระดับ ปวช. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายรัชชานนท์ ขันทวี นายศราวุธ ดาทอง  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะทักษะการออกแบบ
และประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล  
ระดับ ปวส. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวจอมจิตร ภูจอมจิตร นายธนภัทร ศรีสังข ์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการออกแบบ 2D  
แอนิเมชั่น "อเมซิ่งเที่ยวไทย สไตล์อาชีวะ"  
ระดับ ปวช. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นายสันติภาพ โพธิ์ฉิม นางสาวศุภาพชิญ์ เชื่อไพบูลย์  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการออกแบบ 3D  
แอนิเมชั่น "อาชีวะ INTRO" ระดับ ปวส. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นายสุรยุทธ เรืองสมบัติ  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะประติมากรรมคน
เหมือนโนนสูง ระดับ ปวช. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวอรทัย ศรีสวา่ง นางสาวศริิภรณ ์พินทวุฒันะ  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการออกแบบเขียน
แบบเฟอร์นิเจอร์ ระดับ ปวช. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวศริญญา จันโท  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการผสมเครื่องดืม่ 
ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวมัญชิษฐา กรอบมาศ นางสาวอารดา  
วงศ์ตาแพง นางสาวอาทติญา เกียระวาปี  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวพฤฒวรรณ ทองพงษ์  
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะการประกวด
สุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวส. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวปยุดา สิทธิเสือ  
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะการรักการอา่น
ภาษาไทย ระดับ ปวส. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวติรยา โทฮาด  
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะการประกวด 
ร้องเพลงสากลหญิง ระดบั ปวช. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นายวัชระ สาดแล่น  
การประกวดสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
ระดับ ปวส. สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

ชนะเลิศ ภาค สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวธนพร ชินสิห์ นายจักราวุธ สำล ี 
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
ในงานบัญชี ระดับ ปวช.  

ชนะเลิศ จังหวัด สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวสกาวเดือน บุดสสีวย นางสาวกนกภรณ์  
หมอรัตน์ นางสาวตวงทอง อนันเอื้อ  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการจดัแสดงสินคา้
และบริการลูกคา้ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 

นายทศพร ศรีโนรินทร ์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการออกแบบเขียน
แบบผลิตภัณฑ์ ระดับ ปวช.  

ชนะเลิศ จังหวัด สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 

นายประสิทธิผล อว้นพรมมา นายมนฑล คำภะวา  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะโปรแกรมสำเร็จรปู
เพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 

นายวัชระ สาดแล่น นายเอกภพ โขนัง นายธรรมรงค์ 
เสวะนา นายอรุน จามุน  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการประยุกตด์อกไม้
สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวกัลชนา โยธะคง  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการออกแบบ
เครื่องประดับ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 

นายธนาศักดิ์ พุฒสา  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่น
นิ่ง ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวปนัดดา ชูคันหอม  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการผสมเครื่องดืม่ 
ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวศุภธิดา ชมชื่น  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะพิมพ์ไทย 
ด้วยคอมพิวเตอร ์ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวเบญจวรรณ เจรญิดี  
การแช่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพิมพ์อังกฤษ 
ด้วยคอมพิวเตอร ์ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 

นายสิทธิชัย โพธิ์เหลือง  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก  
ระดับ ปวส.  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 

นายจิรภัทร ธนวิกรัยกุล นายสวัสด ีพูลพิพัฒน์  
นายศุภสิทธิ์ ศรีฤทธิ ์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะกลยุทธ์การตลาด 
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan)  
ระดับ ปวส.  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวชนติา พยุงวงษ ์นางสาวชลธิชา ศรีสารคาม  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะพัฒนาระบบพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศกึษา
มหาสารคาม จังหวดั
มหาสารคาม 

นางสาวรุ้งทราย จุ่นคง นางสาวชลธิชา แสนไชย 
นางสาวสุณิษา ทนาชัย นางสาวปิยธิดา จุลพันธ ์
นางสาวมัณฑินา บุญบำรุงชัย นางสาวสุกัญญา  
ศรีอัดชา  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวสพุิชชา สุวรรณภักดี นายวีรภาพ โกวฤทธิ์ 
นายก้องภพ มูลสมบัติ  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการประกอบอาหาร
ไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชดุอาหารไทยบรรจกุล่อง 
(The Food Box set) ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 

นายรัชชานนท์ ขันทวี นายศราวุธ ดาทอง  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะทักษะการออกแบบ
และประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล  

ชนะเลิศ จังหวัด สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ระดับ ปวส. 

นางสาวจอมจิตร ภูจอมจิตร นายธนภัทร ศรีสังข์  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการออกแบบ 2D  
แอนิเมชั่น "อเมซิ่งเที่ยวไทย สไตล์อาชีวะ" ระดับ 
ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศกึษา
มหาสารคาม จังหวดั
มหาสารคาม 

นายสันติภาพ โพธิ์ฉิม นางสาวศุภาพชิญ์ เชื่อไพบูลย์  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการออกแบบ 3D  
แอนิเมชั่น "อาชีวะ INTRO" ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 

นายสุรยุทธ เรืองสมบัติ  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะประติมากรรม 
คนเหมือนโนนสูง ระดับ ปวช.  

ชนะเลิศ จังหวัด สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวอรทัย ศรีสวา่ง นางสาวศริิภรณ ์พินทวุฒันะ  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการออกแบบเขียน
แบบเฟอร์นิเจอร์ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวศริญญา จันโท  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการผสมเครื่องดืม่ 
ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช.  

ชนะเลิศ จังหวัด สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวมัญชิษฐา กรอบมาศ นางสาวอารดา  
วงศ์ตาแพง นางสาวอาทติญา เกียระวาปี  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม  

ชนะเลิศ จังหวัด สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวพฤฒวรรณ ทองพงษ์  
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะการประกวด
สุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวปยุดา สิทธิเสือ  
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะการรักการอา่น
ภาษาไทย ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวติรยา โทฮาด  
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะการประกวด 
ร้องเพลงสากลหญิง ระดบั ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวัชระ สาดแล่น  
การประกวดสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
ระดับ ปวส. สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

ชนะเลิศ จังหวัด สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
จังหวัดมหาสารคาม 

ตัวแทนนักศึกษา ประเภท ทีม  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 4 ดา้นผลิตอาหาร “เครื่องปรุงรส 
อ่อมแซ่บอีสานคีโต”  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

ตัวแทนนักศึกษา ประเภท ทีม  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 5 ดา้นหัตถศิลป ์“มยุราหัตถศิลป์ถิ่นไทย”  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

ตัวแทนนักศึกษา ประเภท ทีม  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 8 ดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ “บาล์มสมุนไพร
จากเถาเอ็นอ่อน”  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

ตัวแทนนักศึกษา ประเภท ทีม  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 4 ดา้นผลิตภณัฑ์อาหาร “ลาบปูกึ่ง
สำเร็จรูป”  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

ตัวแทนนักศึกษา ประเภท ทีม  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 5 ดา้นผลิตภณัฑ์อาหาร “หัตถาพฤกษา
ศิลป์” (Charming Plants Picture Craft)  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

ตัวแทนนักศึกษา ประเภท ทีม  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 6 ดา้นนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว “ระบบส่งเสริมการขายผลติภัณฑ์ 
มักอาชีวะ” 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

ตัวแทนนักศึกษา ประเภท ทีม  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 6 ดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ “น้ำหมักชวีภาพ 
MVC” 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ตัวแทนนักศึกษา ประเภท ทีม  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 4 ดา้นผลิตภณัฑ์อาหาร “ป่นปลากึ่ง
สำเร็จรูป”  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

ตัวแทนนักศึกษา ประเภท ทีม  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 6 ดา้นการแพทย์หรือบรรเทา สาธารณภัย 
“เครื่องกายภาพกระดูกสันหลังเสื่อม” 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

ตัวแทนนักศึกษา ประเภท ทีม  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 6 ดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ “สีน้ำทำมือ 
จากธรรมชาตกิลิ่นมะกรดู” 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

ตัวแทนนักศึกษา ประเภท ทีม  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 4 ดา้นผลิตภณัฑ์อาหาร “กาแฟผสม
มะพร้าวน้ำหอมเพื่อสุขภาพ”  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

ตัวแทนนักศึกษา ประเภท ทีม  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 4 ดา้นผลิตภณัฑ์อาหาร “มาการอง
กระบก”  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

ตัวแทนนักศึกษา ประเภท ทีม  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 1 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิต “แผ่นกรอง
อากาศต้านโควิด”  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

ตัวแทนนักศึกษา ประเภท ทีม  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 4 ดา้นผลิตภณัฑ์อาหาร “บวบแก้วรส
กระเจี๊ยบ”  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

ตัวแทนนักศึกษา ประเภท ทีม  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 5 ดา้นผลิตภณัฑ์อาหาร “มินิโมเดลน้ำตก” 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ตัวแทนนักศึกษา ประเภท ทีม  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 5 ดา้นผลิตภณัฑ์อาหาร “ซองกาแฟ 
แปลงร่าง” 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

นายอรุณ จามุน  
การประกวดสิ่งประดิษฐจ์ากรังไหม งานตรานกยงู
พระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่ 15 
ประเภทพานพุ่ม สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ชนะเลิศ ชาต ิ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี  

นายธรรมรงค ์เสวะนา  
สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม งานตรานกยูงพระราชทาน 
สืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่ 15 ประเภทพานพุ่ม 
ในราชกาลที ่10 ระดับบุคคลทั่วไป  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาต ิ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี  

นายมิณทร์ธาดา สารส ี 
การประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ (Young Designer) 
ภายใต้โครงการ CDD Young Designer Contest  
ในคอนเซ็ปต ์“ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบ่ือ” 
EVERYDAY EVERYWEAR  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัด
มหาสารคาม 

นายทศพร ศรีโนรินทร ์ 
ประกวดเขียนภาพ ในหัวข้อ "จิตรกรรมบุญเทโว
โรหณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระ
พรหมภูมิปาโล" งานการแสดงผลงานศิลปกรรม 
ของศิลปิน คนน้ำปาว ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ลานธรรมบันใดสวรรค ์จงัหวัด
กาฬสินธุ ์

นายธนศักดิ ์พุฒสา  
ประกวดเขียนภาพ ในหัวข้อ "จิตรกรรมบุญเทโว
โรหณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระ
พรหมภูมิปาโล" งานการแสดงผลงานศิลปกรรมของ
ศิลปิน คนน้ำปาว ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ลานธรรมบันใดสวรรค ์จงัหวัด
กาฬสินธุ ์

นางสาวตันติมา มิตรวงษา นายณัฐพล สังข์คำ  
นายธนภัทร ศรีสังข์  
ส่งคลิปวิดิโอเข้าประกวดโครงการ "ทำดี...... 
ไม่ต้องเดี๋ยว 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
มหาสารคาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวัชระ สาดแล่น  
การประกวดสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
ระดับ ปวส. สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

ชนะเลิศ ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศกึษา 

   

 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายทศพร ศรีโนรินทร ์นางสาวนภาพร ปาสานะโก  
และนายสุรยุทธ เรืองสมบัติ  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะดา้นการออกแบบ 
และแกะสลักเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเวที 
ระดับนานาชาติ (รูปแบบออนไลน์) 

ชนะเลิศ ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นางสาวอรชพร ตาส ีนางสาวอารดา แจ่มไธสง  
และนายอภิชัย โยปัดทุม  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการบริการอาหาร 
และเครื่องดื่ม  

ชนะเลิศ ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นางสาวศริิลักษณ์ สารส ี 
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศระดับ
ประกาศนียบัตรวชิาชพี สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

ชนะเลิศ ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นายธรรมรงค ์เสวะนา  
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศระดับ
ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง สถานศึกษาขนาดใหญ่  

ชนะเลิศ ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นางสาวศุภกัญญา สิงห์ดนิดำ  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการผสมเครื่องดืม่  
ประเภท Classic Bartender 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นางสาวชนติา พยุงวงษ ์และนางสาวชลธชิา ศรีสารคาม  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะพัฒนาระบบพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นายภูริพัฒน์ สพุรมพันธ์  
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะการประกวดร้องเพลง 
สากล (ชาย) ระดับ ปวช./ปวส.  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นายนลชวัช ปานไธสง นางสาวภิญญาพัชญ ์อันพมิพ์  รอง
ชนะเลิศ 

ชาต ิ อาชีวศึกษาจังหวดั
นครปฐม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

และนางสาววาสนา แสนสุข  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะ One Product  
One Business (หน่ึงผลิตภัณฑ์สู่หนึ่งธุรกจิ) “เฌอบาล์ม”  

นางสาวบัณฑิตา สรุิยะ นางสาวณัฐรต ีราญรม  
นางสาวสกาวเดือน บุดสวยดี นางสาวตวงทอง อนันเอื้อ  
และนางสาวกนกพร หมอรัตน์  
การประกวดสิ่งประดิษฐค์นรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีพ 
เพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อ
ประโยชน์ต่อสาธารณชน สเปรย์แอลกอฮอล์จากปลายข้าว 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

นางสาวบัณฑิตา สรุิยะ นางสาวรุจิรา คำประวตัิ  
และนางสาวณัฏฐรตี ราญรม  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการจดัแสดงสินคา้ 
และบริการลูกคา้ 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายธนาศักดิ์ พุฒสา  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง 
การแข่งขัน 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายชินดนัย ภาระยาท  
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะการประกวดเล่านิทาน
พื้นบ้าน 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวชตุิมา บัวสีกา และนางสาวอารดา ดอนบ้านเขียว  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
ในงานบัญชี ระดับ ปวช.  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวกัลชนา โยธะคง และนางสาวอรทัย ศรสีวา่ง  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการออกแบบเขียนแบบ
เฟอร์นิเจอร ์

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายธิวากร หนอสีหา และนายสุรยุทธ กองเพ็ชร์  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการออกแบบ 3D  
แอนิเมชั่น 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวธนัชชา แก้ววัง  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวสุณิษา ทนาชัย นางสาวมัณฑินา บุญบำรุงชัย 
นางสาววชัราภรณ ์ชุมมณี นางสาววิชดุา ศรีหวัง  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวปิยธิดา คำสิงห์สยั และนางสาวกัลยรัตน ์แก้วขันตี  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

นายอรุณ จามุน นายธรรมรงค์ เสวะนา นายธนวฒัน์  
ป้อมสุวรรณ และนางสาวอัญชรา พลาไชย ์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการประยุกตด์อกไม้สด 
แบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายธนภัทร ศรีสังข์ และนางสาวจอมจิตร ภูจอมจิตร  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการออกแบบ 2D  
แอนิเมชั่น 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายสุรยุทธ เรืองสมบัติ  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะประติมากรรม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวอลิศรา โสดาโคตร์  
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะการประกวดรักการอา่น
ภาษาไทย 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาววรรณภา รัตนพลแสน  
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะการประกวดร้องเพลง 
สากล (หญิง) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายจักราวุธ สำล ีและนางสาวธนพร ชินสีห์  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะโปรแกรมสำเร็จรปู 
เพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวศุภธิดา ชมชื่น  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะพิมพ์ไทยดว้ยคอมพิวเตอร์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวเบญจวรรณ เจรญิดี  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร ์

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวฟ้าใหม่ สิงห์เสนา  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวสพุรรษา กองแกว้ นางสาวอิสริยาภรณ์ ประนิสอน 
นางสาวรุ้งนภา โททำ และนางสาวฤทัยรตัน์ ศรคีงเพชร  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะกลยุทธ์การตลาด 
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวณัฐธิดา ดีนิน นางสาวสุมิตตา สกุลวงศ ์นางสาว 
ทยิดา ทับพิลา และนางสาวอนัญลักษณ์ หารชุมเศษ  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการนำเสนอขายสินค้า  
The Marketing Challenge 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายอนุชา หินลิลา นางสาวนร ีบุญศิริชัย  
และนางสาวสุพร แก้วถอืธง  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการนำเสนอขายสินค้า  
The Marketing Challenge 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายธนากร แสงเหลา  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการผสมเครื่องดืม่  
ประเภท Flair Bartender 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวอโณชา ดาดาษ และนางสาวทิฆัมพร การถัก  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการนำเสนอรายการ 
นำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวศริิทรา ปักเขมะยา  
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะการประกวด 
การพูดสาธิตเป็นภาษาองักฤษ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวจริาภา ดีมาก นางสาววิภาวี อุปลัง  
และนางสาวกัญญารัตน์ กองการ  
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะการประกวดผลงาน 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวกมลชนก อามาตสมบัติ นางสาวพร้อมพร ทัน
จันทร์ นางสาวนรี บุญศริิชัย และนางสาวสุพร แก้วถือธง  
การประกวดสิ่งประดิษฐค์นรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีพ 
เพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ลาบปูนากึ่งสำเร็จรูป 
เสริมโปรตีนจากไข่ไก ่

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายศราวุธ ดาทอง และนางสาวภัทรสุดา บุญสวน  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการออกแบบ 
และประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายกิตตชิัย พาลเหนือ นายมินทร์ธารา สารสี นายศุภกร 
อัดคะมูล และนายทินกร ทิ้วสุวรรณ  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการประยุกตอ์อกแบบ 
ตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

นางสาวศริิภรณ ์พินทวุฒันะ  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการออกแบบเขียนแบบ
ผลิตภัณฑ ์

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

นางสาวศุภกัญญา สิงห์ดนิดำ  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี ทักษะการผสมเครื่องดืม่  
ประเภท Classic Bartender 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

นางสาวประภาศริ เดชประเสริฐ  
การประกวดภาพถ่ายเพือ่เทิดพระคุณของแม่ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวพฤฒวรรณ ทองพงษ์  
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

นายภูเบศ ภูแช่มโชติ และนางสาวมนิษิณี นาชัยเวียง  
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะการประกวดมารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

นางสาวศริิลักษณ์ สารส ีนางสาวอลิศรา โสดาโคตร์ 
นางสาวนิภาพร ศิริมณ ีนายวิศวะ จันทร  
และนางสาวพุทธพร ซ้ายขวา  
การประกวดสิ่งประดิษฐค์นรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีพ 
เพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ขนมเปี๊ยะเบญจมาศไส้ผลไม้ไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

นางสาวพุทธวรรณ ลาดละคร นางสาวณัฐธิดา ดนีิน 
นางสาวรสสุคนธ์ เสนานนัท์ นางสาวกันต์สุดา ทมถา 
นางสาวปรินดา นามภกัดี นางสาวคริสติน่า ซิมป์สัน 
นางสาววนดิา เกกาคำ นางสาวจุฑามาศ ศรีแก้ว  
และนายบุญญาภา  
การประกวดสิ่งประดิษฐค์นรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีพ 
เพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหารไทย โรตีกรอบจากแป้งข้าวหอมมะลิ  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอรชพร ตาส ีนายธนาพงษ์ เกียรตริัมย์ นายอภิชัย 
โยปัดทุม และนางสาวอรสิรา นาหัวหนอง  
การแข่งขันพัฒนาบุคลิกภาพ ในหัวข้อ “ปรับลักษณ์  
เปลี่ยนลุค ยุค New Normal” การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและวิชาชพี ดา้นการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
ครั้งที่ 8 (Tourism and Hotel management Fair 
2021) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

นางสาวรัตติยา แกว้ก่อง นายอนุวัต แก้วอ่อน นายจิรภัทร ์
เพ็งรัตน์ และนางสาวจุฑามาศ จ่ามีเคน  
การประกวดสิ่งประดิษฐค์นรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีพ 
เพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย นูกัตนมสดเสริมมะขาม 
และมะม่วงกวน  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

นางสาวชนติา พยุงวงษ ์นางสาวชลธิชา ศรีสารคาม 
นางสาวปิยธิดา คำสิงห์สยั นางสาวกัลยรตัน์ แก้วขันตี 
นางสาวภัทรภรณ ์เทพชา และนายธรรมนูญ ประสมศรี  
การประกวดสิ่งประดิษฐค์นรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีพ 
เพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ 
ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวรแ์ละระบบสมองกลฝังตัว  
อุปกรณ์ตรวจจับการสวมแมสและวัดอุณหภูมิ  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

นางสาววริญญารัตน์ ภรูยิอริยฐานนท์ และนางสาว 
ธัญญารตัน์ นามเที่ยง  
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะการแข่งขันตอบปัญหา 
การวิชาหน้าทีพ่ลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวดั
มหาสารคาม 

นางสาวปิยะวรรณ เอี่ยมสาตร ์นางสาวพชัรินทร์ มีสัตย์ 
และนายธนวัฒน์ ทิพราช  
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะการประกวดผลงาน 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา             
ที ่ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาหรือประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  
 

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
การประเมิน ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชวีศึกษา เป็นการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชวีศึกษาให้มีความรู ้
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชวีศึกษาแตล่ะระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมนิ ดังนี้  

1.1 ด้านความรู ้
    ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎ ีและแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    ผู ้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ                   
และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื ่น มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข              
มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน             
ที่กำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
    สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา



เพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
    สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการ              
และวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียน
และวัยทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตา มระเบียบ                      
หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
    สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัต ิ
    สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย
สำคัญที ่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที ่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือ              
ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง 
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้านความรว่มมือในการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ              
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย                  
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู ้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
  1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
             1.1) เชิงปริมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จำนวน 787 คน 
             1.2) เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 
       2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
             ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. 
มีภารกิจดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของผู้เรียนเพื่อทดสอบ
ความรู้ การประเมินความพร้อมในการเข้าสู่โลกอาชีพทักษะในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งกำหนดจัดการทดสอบ V-NET ด้วยรูปแบบ Digital Testing ให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะ
ของผู้เรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ  
             ว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษามหาสารคาม ได ้มอบหมายให ้งานว ัดผล                    
และประเมินผล ดำเนินการสำรวจความสมัครใจของผู้เรียนที ่จะเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยรูปแบบ Digital Testing เนื่องจากไม่มีผู้เรียนสมัครใจเข้าร่วม
การทดสอบดังกล่าว วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จึงไม่มีการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ             
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
  1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
             วิทยาลัยอาชีวศกึษามหาสารคาม ได้มกีารส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ โดยจัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ 



ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ จำนวน 9 ธรุกิจ และมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษา 
ระดับภาค 4 ดาว ดังนี ้ 
                 1. ธุรกิจศูนย์จำหน่ายผลติภัณฑ์อาชีวศึกษา ร้าน Mug R CheeWa  
                 2. ธุรกิจบาล์มสมุนไพรจากเถาเอ็นอ่อน 
                 3. ธุรกิจเครื่องปรุงรสอ่อมแซ่บอีสานคีโต 
                 4. ธุรกิจโฮมสปา 
                5. ธุรกิจคริสปี้เฮิร์บ (Crispy Herb) 
                6. ธุรกิจหนุบหนับเคี้ยวเพลิน (นูกัต) 
                 7. ธุรกิจไอ้ตา้วปู (ลาบปูนากึ่งสำเร็จรูป) 
                 8. ธุรกิจ A-Team Computer 
                 9. ธุรกิจผักสลดัเฮลตี้แอนด์เบเกอรี่ 
            ผู ้ เร ียนกลุ ่มเป ้าหมายที ่ผ ่านการพัฒนาการเป็นผ ู ้ประกอบการ               
หรือประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 35 คน มีผลผ่านการเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการ 
เป็นผู้ประกอบการทุกคน และมีผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระ จำนวน 30 คน    
       2) ผลการแข่งขันทักษะวชิาชีพ 
            วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ โดยจัดทำโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2564 ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ดังนี้ 
                 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพื้นฐาน จำนวน 32 รายการ 
                 ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน จำนวน 29 รายการ 
                 ระดับชาติ ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
จำนวน 9 รายการ 

4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
  1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
             1.1) เชิงปริมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีผู้สำเร็จการศึกษา 
จำนวน 736 คน 
             1.2) เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีผู้ที่สำเร็จการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 67.64 



        2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 
              2.1) เชิงปริมาณ วทิยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีผู้เรียนที่มี 
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค ์จำนวน 1,062 คน 
              2.2) เชิงคุณภาพ วิทยาลยัอาชีวศึกษามหาสารคาม มีผู้เรียนที่มี 
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค ์คดิเป็นร้อยละ 97.61   
        3) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
              3.1) เชิงปริมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีผู้สำเร็จ
การศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ         
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ จำนวน 686 คน 
              3.2) เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีผู้สำเร็จ
การศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ            
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 84.48 
     2) จุดเด่น  
     1. จำนวนผู้เรียนที่เข้ารับการประเมินทั้งหมดสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐานวิชาชีพครบถ้วน สมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100 
        2. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้จัดให้มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา มีการส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ โดยได้จัดกิจกรรม จัดการอบรม จัดการฝึกปฏิบัติ
จนผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 
        3. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียน
มีการพัฒนาทักษะวิชาชีพ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในระดับชาติเป็นจำนวนมาก 
        4. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความ
เป็นประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ
เป็นไทย และร่วมกันทำกิจกรรม ทั้งภายในวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย จึงทำให้การดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการแต่ละโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก 
        5. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชน สถานประกอบการ องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมพัฒนาผู้เรียนทำให้เมื ่อจบ
การศึกษา ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีทักษะ และสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งมีการ
ติดต่อการจัดหางาน จัดแนะแนวอาชีพ ทำให้ในปีที ่ผ่านมาผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำและศึกษาต่อ              
เป็นจำนวนมาก 
     3) จุดที่ควรพัฒนา  
     1. ควรพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายมากกว่า
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
        2. ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระให้ครบทุกสาขาวิชา 



       3. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพื้นฐาน ในระดับนานาชาติ 
    4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
    1. จัดหาช่องทางในการประเมินความรู้ของผู้เรียนให้หลากหลาย เช่น การทดสอบ
มาตฐานฝีมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ โดยการทดสอบในรูปแบบออนไลน์ให้ครบ
ทุกสาขาวิชา  
       2. ส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อให้ผู้เรียน
สร้างผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ให้สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ เกิดเป็นทักษะ            
ในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้น 
       3. ให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ในรายการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการแข่งขัน         
ในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นการจัดการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 
 
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
 1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
             1.1) เชิงปริมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีสาขาวิชาที่จัดการเรียน
การสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 100 
             1.2) เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีผลการประเมิน
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
       2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดมิ 
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
             2.1) เชิงปริมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีสาขาวิชาหรือสาขา
งานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรื อกําหนด
รายวิชาเพิ่มเติม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 13 สาขา และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 17 สาขา รวมทั้งหมด จำนวน 30 สาขา 
             2.2) เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีสาขาวิชาหรือ
สาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิมหรือ
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 100 

4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  



1) ผลสัมฤทธิ์  
  1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
             1.1) เชิงปริมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูผู้สอนที่จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
             1.2) เช ิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีผลประเมิน
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
       2) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และ
นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
             2.1) เชิงปริมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูผู้สอนที่มีการ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
จำนวน 97 คน 
             2.2) เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูผู้สอนที่มีการ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
       3) การจัดการเรียนการสอน 
             3.1) เชิงปริมาณ  
                  3.1.1) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูผู ้สอนที ่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาที่สอน จำนวน 97 คน 
                  3.1.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูผู ้สอนที ่มี
แผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 97 คน 
                  3.1.3) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูผู้สอนที่จัดการ
เรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จำนวน 97 คน 
                  3.1.4) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูผู้สอนที่ใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 97 คน 
                  3.1.5) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูผู้สอนที่ทำวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ จำนวน 92 คน 
     3.2) เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูผู ้สอนที ่มี
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 98.97 
       4) การบริหารจัดการชั้นเรียน  
             4.1) เชิงปริมาณ   
                  4.1.1) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูที่จัดทําข้อมูล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน 97 คน 
                  4.1.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูผู้สอนที่มีข้อมูล
สารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน จำนวน 97 คน  



                 4.1.3) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จำนวน 97 คน 
                 4.1.4) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรง
ให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการเรียน จำนวน 97 คน 
                 4.1.5) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน และด้านอื่นๆ จำนวน 97 คน 
            4.2) เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการ
บริหารจัดการชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
      5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
            5.1) เชิงปริมาณ    
                 5.1.1) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูผู้สอนจัดทําแผนพัฒนา
ตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 97 คน 
                 5.1.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จำนวน 97 คน 
                 5.1.3) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูผู ้สอนที่นําผลจากการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 97 คน 
                 5.1.4) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูผู้สอนที่มีผลงานจากการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 84 คน  
                 5.1.5) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจาก
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ จำนวน 84 คน 
           5.2) เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนา
ตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 94.64 
      6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
           6.1) เชิงปริมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มี
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 68 ห้อง 
          6.2) เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มี
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 77.27 

4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศกึษา
ด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
  1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
             1.1) เชิงปริมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 



             1.2) เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีผลการประเมิน
และข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับ 
ยอดเย่ียม 
       2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
             2.1) เชิงปริมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 
             2.2) เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีผลการประเมิน
และข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
       3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
             3.1) เชิงปริมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน            
และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบำรุงรักษา และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
             3.2) เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีผลการประเมิน
และข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
       4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
             4.1) เชิงปริมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีผู้เรียนที่ใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ 89.89 
             4.2) เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีผลการประเมิน
และข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
       5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
             5.1) เชิงปริมาณ ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่ใช้
งานของสถานศึกษา จำนวน 1024 Mbps 
             5.2) เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีผลการประเมิน
และข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับ 
ยอดเย่ียม 

4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู ่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
  1) การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  
             1.1) เชิงปริมาณ  
                  1.1.1) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีสาขาวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนในระบบทวิภาคี จำนวน 7 สาขาวิชา 
                  1.1.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีผู ้เรียนที่ศึกษา         
ในระบบทวิภาคี จำนวน 298 คน  



             1.2) เชิงคุณภาพ วิทยาลยัอาชีวศึกษามหาสารคาม มีผลการประเมิน 
และข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
     2) จุดเด่น  
     1. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ใช้หลักสูตรแกนกลาง จึงมีการ
ดำเนินการตามข้อกำหนดครบถ้วน 
        2. ทุกสาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมทุกสาขาวิชา 
        3. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดำเนินการให้ครูทุกคนจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และบูรณา
การหลักคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
        4. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีจำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และนําไปใช้             
ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
        5. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูที่จัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้ 
มีการจัดทำสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี โดยนำสื่อที่จัดทำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตรงตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะและสมรรถนะตามรายวิชา 
        6. เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (covid-19) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ให้ครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ มีการ
ใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวก รวมไปถึงการช่วยเหลือผู้เรียนด้านอื่นๆ และให้มีการรายงานบรรยากาศ
ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เข้าในระบบของงานหลักสูตรการเรียนการสอน  
        7. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีครูผู้สอนที่นำผลการพัฒนาตนเอง 
และผลการพัฒนาวิชาชีพ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามสมรรถนะรายวิชา  
        8. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้จัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงแบบไร้สาย (WIFI) ครอบคลุมการใช้งานในสถานศึกษา 
        9. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา และนำสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ทั้งเกี่ยวกับผู้เรียน การจัดการ
เรียนการสอน และการบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อย่างมีประสิทธิภาพ 
        10. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีกิจกรรม และมีการดำเนินงาน
ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ของบุคลากร และผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
        11. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมี



ประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยประโยชน์สำหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน   
หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา  
        12. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีศูนย์วิทยบริการที ่ทันสมัย              
เอื้อต่อการค้นคว้าของครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยศูนย์วิทยบริการเป็นสถานที่ใช้จัดอบรมพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันคุรุพัฒนา 
        13. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
สำหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
        14. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีผ ู ้ เร ียนที ่ฝ ึกงานในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับใบรับรองการฝึกงานทุกคน 
     3) จุดที่ควรพัฒนา  
     1. ควรมีการพัฒนาครูผู้สอนในการนำนวัตกรรมการศึกษามาใช้ให้หลากหลาย 
        2. ควรส่งเสริมการนำรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ และจัดกิจกรรม           
ที่หลากหลาย เช่น PjBL, Active Learning, STEM ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ให้ครบทุกสาขาวิชาอย่างจริงจัง 
        3. ควรมีการพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
        4. ควรมีระบบการติดตามการจัดทำข้อมูลผู้เรียนอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ 
        5. ควรเพิ่มจำนวนการจัดทำนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และจาการ
พัฒนาวิชาชีพ ของครูผู้สอนให้มากขึ้น 
     4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
     1. จัดทำกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ สำหรับการพัฒนาครูผู้สอนลงใน
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนพัฒนาสถานศึกษา  
        2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคนไดพ้ัฒนาตนเองในด้านการวจิัย เพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100 
        3. วิทยาลัยอาชวีศึกษามหาสารคาม ควรให้หัวหน้าภาควิชา/งาน
หลักสูตร ตรวจสอบ และติดตามการจดัทำข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคลของครูผู้สอน โดยให้จดัทำให้
แล้วเสร็จไม่เกินสัปดาห์ที่ 2 ของการเรียนการสอน เพื่อครูผู้สอนจะไดว้ิเคราะห์ผู้เรียนได้ถูกต้อง 
        4. วิทยาลัยอาชวีศึกษามหาสารคาม ควรมีการกำกับ ติดตาม ครูผู้สอน
หลังจากเข้าร่วมการพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ โดยใหม้ีการจดัทำนวัตกรรมที่ได้รับการ
ยอมรับ หรือเผยแพร่ เพือ่นำมาใชใ้นการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์        
ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรูด้้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

 



    1) ผลสัมฤทธิ์  
     1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
             1.1) เชิงปริมาณ สถานศึกษามีครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
             1.2) เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีผลการประเมินและข้อมูลการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม  
         2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน    
             2.1) เชิงปริมาณ สถานศึกษามีสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 30 สาขาวิชา 
              2.2) เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีผลการประเมินและข้อมูลการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
        3) การบรกิารชุมชนและจิตอาสา 
              3.1) เชิงปริมาณ สถานศึกษามีกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 
จำนวน 8 กิจกรรม  
             3.2) เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการ
ชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 

4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวจิัย ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาอาชวีศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษาชุมชน และจังหวัด 
โดยจัดทำโครงการการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 
ประจำปีการศึกษา 2564 ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ดังนี้ 
              ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรางวัลจากการประเมินสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 13 รายการ 
              ระดับภาค ภาคตะวันออกฌแียงเหนือ ได้ ร ับรางว ัลจากการประเมิน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 2 รายการ 
              ระดับชาติ ได้รับรางวัลจากการประเมินสิ ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
จำนวน 1 รายการ 
    2) จุดเด่น  
    1. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
โดยจะมีการร่วมพิจารณา พูดคุย และหาข้อสรุปผ่าน Line Group “วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม”  
มีการเก็บข้อมูลที่สำคัญไว้ใน Note เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานด้านต่างๆ 



รวมถึงการจัดประชุมประจำเดือน โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
       2. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามมีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาครบทุกสาขาวิชา 
       3. ผู ้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา และผู ้เร ียน ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาสารคาม ร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ จึงทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสุข 
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะก่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
       4. มีการส่งผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าประกวดแข่งขัน
ต่อเน่ืองทุกปี 
    3) จุดที่ควรพัฒนา  
    1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสาขาวิชามีการสร้างผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ 
    4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
    1. ใช้รูปแบบการพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ แบบบูรณาการ 
และแบบร่วมมือ โดยให้แต่ละภาควิชาบูรณาการความรู้และจัดทำสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ร่วมกัน รวมทั้ง
สนับสนุนให้ผู้เรียนแข่งขันเวทีนอกเหนือจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
 

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที ่1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู ้

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชพี 20 5 100 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 100 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
100 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู ้
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(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 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชพี 2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 23 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
25 

92.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทกัษะและการประยุกตใ์ช ้
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  



ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 2 2 4 
3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 87 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
95 

91.58 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคณุธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที ่2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรบัปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 25 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) 
/ 25 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศกึษา 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  



ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจดัทำแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบัตทิี่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจดัการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชัน้เรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเรว็สูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชัน้เรียน 

2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 83 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
85 

97.65 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจดัการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(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 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที ่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 65 



ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
65 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสูก่ารปฏิบัต ิ

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจดัการอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
30 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรว่มมือในการสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศกึษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรพัยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน 

2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 45 



ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรว่มมือในการสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
45 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรว่มมือในการสร้างสงัคม
แห่งการเรียนรู ้
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์
งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 12 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
15 

80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชวีศึกษาทีพ่ึงประสงค์ 95.45 

ประเด็นที่ 1.1 ดา้นความรู้ 100 

ประเด็นที่ 1.2 ดา้นทักษะและการประยุกต์ใช้ 92 
ประเด็นที่ 1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 91.58 

มาตรฐานที่ 2 การจดัการอาชวีศึกษา 99.02 

ประเด็นที่ 2.1 ดา้นหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นที่ 2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชวีศึกษา 97.65 

ประเด็นที่ 2.3 ดา้นการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นที่ 2.4 ดา้นการนำนโยบายสู่การปฏิบัต ิ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95 

ประเด็นที่ 3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 96.91 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

มาศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเย่ียม” รายละเอียดดังนี้  

 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชวีศึกษาทีพ่ึงประสงค์ 

1.1 ดา้นความรู ้ 1. โครงการยกระดับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชพีผู้เรียนอาชวีศึกษา  

2. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชพีดา้น
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1.2 ดา้นทักษะและการประยุกต์ใช ้ 1. โครงการส่งเสริมทักษะดา้น
ภาษาตา่งประเทศของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

2. โครงการเตรียมความพรอ้มการสอบ 
สมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

3. โครงการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้
ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาดา้นภาษาตา่งประเทศ 

1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พงึ
ประสงค์ 

1. โครงการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 

2. โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็น
คนเก่ง และมีความสุขอย่างพอเพียง 

3. โครงการประเมินผลความพึงพอใจต่อ
ผู้สำเร็จการศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 2 การจดัการอาชวีศึกษา 



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2.1 ดา้นหลักสูตรอาชีวศกึษา 1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรรว่มกับสถานประกอบการ 

2.2 ดา้นการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา 1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศกึษามหาสารคาม  

2. โครงการพัฒนาครูนิเทศในสถาน
ประกอบการ 

3. โครงการพัฒนาครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 

2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามมาตรฐานสถานศึกษา 

2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

4. โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

5. โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 
6. กิจกรรมตามนโยบายพฒันาคุณภาพ

เร่งด่วน สอศ. 

2.4 ดา้นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (ปฐมนิเทศ) 

2. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ) 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. โครงการสืบสานประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม 



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2. โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็น
คนดี และมีความสุขอย่างพอเพียง  

3. โครงการบริการวชิาชพีชมุชน (Up-Skill - 
Re-Skill, New Skill) 

4. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้

5. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

6. โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหวา่ง
เรียนนักเรียน 

7. โครงการปลูกจิตสำนึกรกัษาสิ่งแวดล้อม 
จิตอาสาต่อสาธารณะร่วมกับชุมชน 

8. โครงการเปิดบ้านอาชีวะ "สู่เส้นทางการ
สร้างอาชีพ" 

9. โครงการแนะแนวสัญจร 

3.2 ดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ วิจัย 
นวัตกรรม งานออกแบบสิ่งประดิษฐ์ และ
งานสร้างสรรค ์

2. โครงการส่งเสริมงานวจิัย นวัตกรรมเพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการ 

 


