
รายงานการประเมินตนเอง
(SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) 

ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๓
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              รายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

งานประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร 

 

(ก) 

 

คํานํา 

ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ หมวดที่ ๖ มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองการดำเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน การศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกและตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน 
ไดแก มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค มาตรฐานที่ ๒ การจัดการ
อาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ ๓ การสรางสังคมแหงการเรียนรู ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ การศึกษา
ของสถานศึกษา ซึ่งเปนการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาน้ัน จะตองมีเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษที่สอดคลองกับ
มาตรฐาน การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร จึงไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือ
ใชเปนเกณฑในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล ซึ่งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็น ๒๕ ขอ มีความมุงหวังที่จะนำผลการประเมินในครั้งน้ี เปนแนวทางใน
การบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงสถานศึกษา ซึ่งกอใหเกิดคุณภาพในสถานศึกษาและไดรับการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง เกิดผลดีกับผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา เพ่ือใหชุมชนทองถิ่น ผูปกครอง หนวยงานของ
รัฐและเอกชน ตอดจนสถานประกอบการมีความพึงพอใจ ยอมรับ และสามารถรับรองการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



              รายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

งานประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร 

 

(ข) 

คําชี้แจง 

 รายงานการประเมินตนเอง(self Assessment Report : SAR) ปการศึกษา 256๓ ดำเนินการตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร ขอมูลพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา และ มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา จำนวน 5 ดาน ไดแก ดานผูเรียน และผูสำเร็จการศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน ดานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีสวนรวม และดานปจจัยพ้ืนฐาน  

 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร ไดนำผลการประเมินตนเอง เผยแพรตอสาธารณชน 
ชุมชน เพ่ือสรางความเช่ือมั่นแกผูมีสวนเกี่ยวของวาเปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุเปาหมายของหนวยงานตนสังกัด  

 
          

 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              รายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 
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(ค) 

สารบญั 

                   หนา 

คํานาํ            (ก) 

คําชี้แจง            (ข) 

สารบัญ            (ค) 

สารบัญตาราง           (ง) 

สารบัญแผนภูมิ           (จ) 

สวนที่ ๑ บทสรุปสําหรับผูบรหิาร          ๑ 

สวนที่ ๒ ขอมลูพ้ืนฐานของสถานศึกษา         ๒ 

สวนที่ ๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        ๔ 

สวนที่ ๔ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ๗ 

สวนที่ ๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๘ 

สวนที่ ๖ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      ๒๖
            

ภาคผนวก ก  ประกาศมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร   

ภาคผนวก ข  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              รายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 
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(ง) 

สารบญัตาราง                                             

                            หนา 

ตารางที่ ๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ ๑     ๖๒ 

    ในแตละประเด็นการประเมิน  

ตารางที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ ๒    ๖๓ 

    ในแตละประเด็นการประเมิน 

 ตารางที่ ๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ ๓     ๖๕ 

     ในแตละประเด็นการประเมิน  

ตารางที่ ๔ สรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม     ๖๖ 
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(จ) 

สารบญัแผนภูมิ 

                                 หนา 
 

แผนภูมิที ่๒.๑ แสดงจำนวนขอมูลผูเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     9 

แผนภูมิที ่๒.๒ แสดงจำนวนขอมูลผูเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   10 

แผนภูมิที ่๒.๓ แสดงจำนวนขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓    11 

แผนภูมิที ่๒.๔ แสดงจำนวนขอมูลบุคลากร ปการศึกษา ๒๕๖๓     13 

แผนภูมิที ่๒.๕ แสดงจำนวนขอมูลบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพและสอนตรงสาขา   13 

แผนภูมิที ่๒.๖ แสดงจำนวนขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน จำแนกตามประเภทรายวิชา  15 

แผนภูมิที ่๒.๗ แสดงจำนวนขอมูลอาคารสถานที่ จำแนกตามประเภทอาคาร    16 

แผนภูมิที ่๒.๘ แสดงจำนวนขอมูลงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบประมาณ   17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        รายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
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๑ 

ส่วนที่ ๑  
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร  
 

  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 ๑. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

   ๑.๑) ผลสัมฤทธิ์ 
  ๑.๑.๑ ผลผลิต (OUTPUT) 
  สถานศึกษามีผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีส่่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สรุปได้ด้ังนี ้
  ด้านที ่๑ ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
   ๑.๑ การดูแลแนะแนวผู้เรียน มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
   ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี 
   ๑.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ มีผลการ
ประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี 
   ๑.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย มี
ผลการประเมนิคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
   ๑.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี 
   ๑.๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม 
   1.7 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ยกเว้นตาม
หนังสือ ที่ ศธ 0๖0๖ /๓๔๙๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔     

๑.๘ การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเรจ็การศึกษา มีผลการประเมินระดบัคุณภาพ 
          อยู่ในระดับดีเลิศ 

  ด้านที ่๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีผลการประเมนิระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
   ๒.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
   ๒.๓ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม 
   ๒.๔ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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๒ 

ด้านที่ ๓ ด้านครูผู้สอนและผูบ้ริหารสถานศกึษา 
   ๓.๑ การจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
   ๓.๒ การบริการจัดการช้ันเรียน มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม 
   ๓.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
เลิศ 
   ๓.๔ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 
   ๓.๕ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มี
ผลการประเมนิระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
  ด้านที่ ๔ ด้านการมีส่วนร่วม 
   ๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีผลการประเมนิระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 
   ๔.๒ การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินระดับ
คุณภาพอยู่ในยอดเยี่ยม 
   ๔.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม 
  ด้านที่ ๕ ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
   ๕.๑ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม มีผลการ
ประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
   ๕.๒ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม 
   ๕.๓ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม 
   ๕.๔ การเข้าถงึระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา มผีลการประเมนิระดับคุภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
   ๕.๕ ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน มีผล
การประเมินคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
  ๑.๑.๒ ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
  ๑. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการปรับปรุงคุณภาพภายในอย่างต่อ 
  ๒. บุคลากรครเูป็นผู้รอบรู้ในเรื่องของเน้ือหารายวิชา มีทักษะในการสอน และวิธีการวัดผล
ประเมินผลผู้เรยีนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  ๓. ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาสามารถสร้างความพงึพอใจและตอบสนองต่อความ
ต้องการของสถานประกอบการภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมบริการได้อย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๑.๓ ผลสะทอ้น (IMPACT)  
  ๑. สถานศึกษาได้ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในด้านคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
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๓ 

  ๒. สถานศึกษาได้แนวทางในการนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ๓. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่
ชุมชน ท้องถิ่น 
  ๔. ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
 

๑.๒ จุดเดน่ 
 

  สถานศึกษาได้มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรฐานของวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ทั้ง ๓ มาตรฐาน ๙ 
ประเด็น ๒๕ ขอ้ พบว่ามีการประเมินข้อการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม จำนวน ๑๗ ข้อ 
ระดับดีเลิศ จำนวน ๓ ข้อ 
  

๑.๓ จุดที่ควรพัฒนา 
 

  สถานศึกษาได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรพบว่ามีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพดี จำนวน ๓ ขอ้ และระดับปานกลาง จำนวน  ๑ ข้อ ส่งผลให้ยังไม่บรรลตุามเป้าหมายที่
กำหนด  
 

๑.๔ ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
 

  ๑. สถานศึกษาควรมีการปรับหรือเพิ่มเติมรายวิชาให้สอดคล้องกับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา (V-NET) และการจัดสอนเสริมในตารางเรียนเพื่อเป็นการทบทวน
เนื้อหาและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 
  ๒. สถานศึกษาและครูที่ปรึกษาดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองในการดูแล 
ติดตามพฤติกรรมและให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนของผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันให้
น้อยลง 
  ๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อนำไปศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  ๔. ส่งเสริมใหน้ักเรียน นักศกึษามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของตนเองในสถานศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการสร้างทักษะเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น 
 

๒. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 

  สถานศึกษาได้ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการและแหล่งชุมชนในการวางแผนและผลิต
กำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานโดยร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาน
ประกอบการในการประเมินคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนและผู้ปกครอง 
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๔ 

๓. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

  ๓.๑ โครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน เช่นโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตามโครงการพระราชดำริ 

  ๓.๒ การใชA้pplication และเข้าถึงสื่อออนไลน์เพื่อการจัดการศึกษาที่สะดวกทันต่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 

  ๓.๓ โครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้และการบริการจัดการตาม
หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 

  ๓.๔ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (EDUCATION TO EMPLOYMENT : 
E TO E 

๔. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้แก ่

  ๔.๑ ความเป็นมาและความสำคัญ 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๕๖ ถนน กาญจนวนิชย์ ตำบลคอหงส์ 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพหลวงประธาน
ราษฎร์นิกร ขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๒ โดยได้รับเงินบริจาคที่ดิน จากคุณชูชาติ ประธานราษฎร์นิกร 
จำนวน ๒๐ ไร่ (มูลค่าที่ดินใน ขณะนั้นประมาณ ๑๒ ล้านบาท) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ กตัญญูกตเวที
ต่อผู้บังเกิดเกล้า คณะทายาทของตระกูลประธานราษฎร์นิกร ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ชื่อ ว่าศูนย์ฝึก
วิชาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เมื่อวันที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๒๓ และ เมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศปรับปรุงศูนย์ฝึกวิชาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็น วิทยาลัยการอาชีพ
หลวงประธานราษฎร์นิกรซึ่งวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นวิทยาลัยการอาชีพหลวง
ประธานราษฎร์นิกร ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรริเริ่มมาจากการฝึกวิชาชีพระยะสั้นที่
หลากหลายโดยเฉพาะแผนกอาหารและโภชนาการที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯอย่างต่อเนื่อง สร้าง
ผู้ประกอบการ สร้างชุมชนให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว เป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกของวิทยาลัยฯ 

  ๔.๒ วัตถุประสงค์ 
 

    ๑. เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน 
    ๒. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบุคลากรในวิทยาลัยฯ 
    ๓. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
    ๔. เพื่อสนองนโยบายจากภาครัฐ 
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๕ 

๔.๓ กรอบแนวคิด บริบทของจัดการอาชีวศึกษา 

  วิทยาลัยฯ มีนโยบายให้แผนกอาหารและโภชนาการสำรวจความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน ในการเปิดรายวิชาที่หลากหลาย ระยะเวลาจำกัด แต่ก่อเกิดประโยชน์มากที่สุดแก่ผู้เรียนและสร้างให้
ผู้เรียนสามารถเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวหรือสามารถต่อยอดธุรกิจของ
ตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๔.๔ วิธีดำเนินการ 

  เปิดสอนระยะสั้นแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ซึ่งประกอบไปด้วยความหลากหลายของ
รายวิชาตามความต้องการของผู้เรียนเพื่อต่อยอดธุรกิจของผู้เรียนและสร้างผู้ประกอบการรายย่อยให้เกิดขึ้นใน
ชุมชนและเตรียมความพร้อมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ผ่านการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประชาชนที่
ต้องการฝึกอบรม ผู้ว่างงาน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ให้มีสร
รถนะด้านทักษะวิชาชีพ เพื่อทักษะปฏิบัติงาน 

  ๔.๕ ผลการดำเนินการ 

   ๑. ผู้เรียนสามารถต่อยอดอาชีพของตนเองได้ 
   ๒. มีสถานประกอบการรายย่อยเกิดขึ้นในชุมชนมากขึ้น 
   ๓. สร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน 
 

  ๔.๖ ประโยชน์ที่ได้รับ 

  ๑. ผู้เรียนสามารถต่อยอดอาชีพของตนเองได้ 
  ๒. มีสถานประกอบการรายย่อยเกิดขึ้นในชุมชนมากขึ้น 
  ๓. สร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน 
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๖ 

ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังน้ี 

 ๒.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ 

  ๒.๑.๑ ที่ตั้ง ขนาดที่ตั้ง 

 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๕๖  ถนนกาญจวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๓๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๔-๒๔๖๙๔๕ และ website 
http://www.lpt.ac.th E-mail Address info@lpt.ac.th 

๒.๑.๒ ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ได้จัดตั้งขึ้นจากการที่ นายชูชาติ ประธานราษฎร์นิกร 
ซึ่งเป็นบุตรชายของหลวงประธานราษฎร์นิกร ได้ทูลเกล้าถวายที่ดิน จำนวน ๒๐ ไร่ ณ พระตำหนักทักษิณราช
นิเวศน์ และทรงพระราชทานให้กับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพซึง
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง ศูนย์ฝึกวิชาชีพหาดใหญ่ (หลวงประธานราษฎร์นิกร) เมื่อวันที่ ๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒  ต่อมาทายาทได้ร้องขอให้กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ฝึกวิชาชีพหลวง
ประธานราษฎร์นิกร เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้บริจาคและเป็นอนุสรณ์แด่ หลวงประธานราษฎร์นิกร 
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๓ และได้บริจาคเงินสมทบในการก่อสร้างอีกจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย
เป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่สอนวิชาชีพพื้นฐานให้กับโรงเรียนมัธยมทั้งของรัฐบาลและเอกชนและหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ต่อมากรมอาชีวศึกษาได้ขยายบทบาทของศูนย์ฝึกวิชาชีพโดยให้สอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างฝีมือ (ปชม.) เป็นหลักสูตร ๑ ปี โดยเรียนเฉพาะวิชาชีพอย่างเดียวใช้เวลาเรียน 
๑,๓๕๐ ชั่วโมง ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับศูนย์ฝึกวิชาชีพทั่วประเทศและให้เปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อีกหนึ่งหลักสูตร จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์
นิกร เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรได้รับการดูแลอย่างดียิ่ง
จากทายาทของตระกูลประธานราษฎร์นิกรด้วยดีมาโดยตลอด โดย ดร.รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร และคุณ
กฤษณ์ ประธานราษฎร์นิกร ได้บริจาคเงินสมทบการก่อสร้างอาคาร ๓ (อาคารชูชาติ ประธานราษฎร์นิกร) อีก 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้จัดตั้งมูลนิธิ ชูชาติ ประธานราษฎร์นิกร เพื่อนำดอกผลมาเป็นทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ และเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้บริจาคเงินสมทบให้กับมูลนิธิฯอีก 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้มีดอกผลมากพอที่จะเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ 

 

 

http://www.lpt.ac.th/
mailto:info@lpt.ac.th
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๗ 

๒.๑.๓ การจัดการศึกษา  

   จัดการศึกษาในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คหกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
และพาณิชยกรรม  

  - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

-หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    

         

๒.๑.๔ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา  สภาพชุมชน 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนเมืองติดกับสถานีขนส่ง 
อำเภอหาดใหญ ่

สภาพเศรษฐกิจ 

   วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าและการขนส่ง 

สภาพสังคม 

   เป็นลักษณะของเมืองมีขนาดกระชับตัวมากลักษณะของอาคารสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่
ลักษณะเป็นตึกแนวพาณิชย์ช้ันล่างและอาศัยอยู่ช้ันบน 

 
  



               รายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

 

๘ 
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๒.๒ แผนภูมโิครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
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๙ 

 
๒.๓ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 ๒.๓.๑ ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.๑ ๓๙๗ ๑๑๕ ๐ ๕๑๒ 

ปวช.๒ ๒๗๙ ๖๕ ๐ ๓๔๔ 

ปวช.๓ ๓๙๒ ๕๖ ๐ ๔๔๘ 

รวม ปวช. ๑๐๖๘ ๒๓๖ ๐ ๑๓๐๔ 

 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ ๒.๑ แสดงจำนวนข้อมูลผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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ปวช.๑ ปวช.๒ ปวช.๓ รวม ปวช.

ปกติ ทวิภาคี ทวิศกึษา
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๑๐ 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาค ี รวม 

ปวส.๑ ๑๗๘ ๑๑๑ ๒๘๙ 

ปวส.๒ ๑๘๐ ๙๒ ๒๗๒ 

รวม ปวส. ๓๕๘ ๒๐๓ ๕๖๑ 

 

 
 
 

แผนภูมิที่ ๒.2 แสดงจำนวนข้อมูลผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 
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ปกติ ทวิภาคี รวม
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๑๑ 

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.๓ ๖๗๖ ๓๐๒ 44.67 

ปวส.๒ ๒๖๗ ๒๑๖ 80.89 

รวม ๙๔๓ ๕๑๘ 54.93 

 

 
 
แผนภูมิที่ ๒.๓ แสดงจำนวนข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๑๒ 

 ๒.๓.๒ ดา้นบคุลากรของสถานศึกษา 
 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ
(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จดัการ/ 
ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ 

๓ ๓ - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ 
ผู้ที่ได้รับการรบัรอง ๔๒ ๔๒ ๔๒ 

ข้าราชการพลเรือน 
๑ - - 

พนักงานราชการครู 
๔ ๔ ๔ 

พนักงานราชการ(อื่น) 
๐ - - 

ครูพิเศษสอน 
๕๒ ๕๒ ๕๒ 

เจ้าหน้าที่ / บุคลากรทางการศึกษา 
๓๖ - - 

บุคลากรอื่นๆ 
(นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

๑๐ - - 

รวม คร ู
๙๘ ๙๘ ๙๘ 

รวมทั้งสิ้น 
๑๔๘ ๙๘ ๙๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               รายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

 

๑๓ 

 
 

แผนภูมิที่ ๒.๔ แสดงจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 2.๕ แสดงจำนวนข้อมูลบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพและสอนตรงสาขา 
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๑๔ 

 ๒.๓.๓ ดา้นหลักสูตรที่จัดการเรยีนการสอน 
 

ประเภทวชิา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 
๗ ๖ ๑๓ 

พาณิชยกรรม 
๓ ๓ ๖ 

ศิลปกรรม 
๐ ๐ ๐ 

คหกรรม 
๒ ๐ ๒ 

เกษตรกรรม 
๐ ๐ ๐ 

ประมง 
๐ ๐ ๐ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
๑ ๐ ๑ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
๐ ๐ ๐ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ๐ ๐ ๐ 

รวมทั้งสิ้น 
๑๓ ๙ ๒๒ 
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๑๕ 

 
 

แผนภูมิที่ ๒.๖ แสดงจำนวนข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน จำแนกตามประเภทรายวิชา 
 
  

๒.๓.๔ ดา้นอาคารสถานที ่
 

รายการ จำนวน 

อาคารเรียน ๓ หลัง 

อาคารปฏิบัติการ / โรงฝึกงาน ๗ หลัง 

อาคารวิทยบริการ / อาคารห้องสมุด ๑ หลัง 

อาคารอเนกประสงค ์ ๒ หลัง 

อาคารอื่น ๆ / ตึกอำนวยการ ๑ หลัง 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทัง้หมดของสถานศึกษา ๘๔ ห้อง 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ
สอน 

๘๔ ห้อง 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ๘๔ ห้อง 
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๑๖ 

 
 

แผนภูมิที่ ๒.๗ แดงจำนวนข้อมูลอาคารสถานที่ จำแนกตามประเภทอาคาร 
  

๒.๓.๕ ดา้นงบประมาณ 
 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร ๒๗๕๒๒๘๔๙.๖๘ 

งบดำเนินงาน ๓๙๓๐๒๓๓.๔๖ 

งบลงทุน ๒๑๓๔๐๐๐.๐๐ 

งบเงินอุดหนุน ๑๓๙๕๖๕๒๓.๘๑ 

งบรายจ่ายอ่ืน ๑๐๔๗๗๐๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔๘๕๙๑๓๐๖.๙๕ 
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๑๗ 

 
 

แผนภูมิที่ ๒.๘ แสดงจำนวนขอ้มูลงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบประมาณ 
 
 

๒.๔ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
 

ปรัชญา        
  ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ บริการสังคม คือปรัชญาการทำงานของสถานศึกษาที่
ใช้หลักในการดำเนินการบริหารวิทยาลัยฯ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

อัตลักษณ ์        
  “ จิตบริการ  ชำนาญวิชาชีพ ”       
 เอกลักษณ ์        
  “ บริการวิชาชีพ บริการสังคม ” 
 

๒.๕  วิสัยทศัน ์ พันธกิจ   เป้าประสงค ์ ยุทธศาสตร ์ และกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
       สถานศกึษา  

 

๒.๕.๑ วสิัยทัศน์         
  มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   

๒.๕.๒  พันธกิจ         
พันธกิจ ๑ จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

วิชาชีพ 
พันธกิจ ๒   บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ใหม้ีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
พันธกิจ ๓  ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
พันธกิจ ๔ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ  
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๑๘ 

ทั้งในและต่างประเทศ 
พันธกิจ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 

นำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
พันธกิจ ๖ พฒันาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และ 

ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเชี่ยน 
 

๒.๕.๓   เป้าประสงค์ / เป้าหมาย         
  ๑.ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ      
  ๒.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ์    
  ๓.มีระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ      
  ๔.มีระบบภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ และวิชาชีพ กับภาคส่วนต่างๆ   

๕.พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
แก่ ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
  ๖. มีระบบการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ 
ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 

 ๒.๕.๔  กลยทุธ์ ของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ให้ผู้เรียนมีทักษะ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา   

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

กลยุทธ์ที่ ๓ พฒันาความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ด้านการทำวิจัย พัฒนานวัตกรรม  
และสิ่งประดิษฐ ์  

กลยุทธ์ที่ ๔ พฒันาระบบจัดการความเสี่ยงด้วยช่องทางที่หลากหลาย ยดืหยุ่น เทคโนโลย ี
สารสนเทศที่ทนัสมัย ดูแล ตดิตาม เฝ้าระวัง นักเรียน นักศึกษา  

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และบูรณาการทั้งระบบด้วยหลักการ 
ประกันคุณภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๖ ประชาสัมพันธ์ และแนะแนวเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาสาย 
อาชีพให้กับผู้ปกครองและชุมชน   

กลยุทธ์ที่ ๗ พฒันาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ โรงฝึกงาน วัสดุครุภัณฑ ์
การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการสอนให้ทันสมยั มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ ๘ สร้างความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอก ใน 
การจัดการศึกษาสายอาชีพ ทั้งในระบบนอกระบบ สร้างแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ฝึกประสบการณ์ ที่
หลากหลาย ยดืหยุ่น 

กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และ 
สร้างแรงจูงใจ ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบ  

กลยุทธ์ที่ ๑๐ จัดกิจกรรมบรกิารวิชาการ วิชาชีพ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และรักษา 
สิ่งแวดล้อมใหแ้ก่ชุมชน และสังคม 
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๑๙ 

 

๒.๖ เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานที่ศึกษาปีการศึกษาที่จัดทำรายงาน
ผล การประเมนิตนเอง 
 

 ๒.๖.๑ รางวลัและผลงานของสถานศึกษา 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทองแดง งานประชุม
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

รางวัลอื่นๆ ภาค 

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุราษฎร์ธาน ี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน "ทักษะงาน กลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน 
ระดับ ปวช." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ภาค ภาคใต้ 
ครั้งที่ ๓๑  

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

ภาค 
วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น" ทักษะการประกอบอาหารจาน
เดียว" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 
๓๑  

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

ภาค 
วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง "ทักษะงาน
ปูน ระดับ ปวช." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ 
ครั้งที่ ๓๑  

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

ภาค 
วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 

รางวัลชนะเลิศอับดับ ๓ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์" ทักษะการเขียน
โปรแกรมด้วยอุปกรณ์ ระดับ ปวช." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๓๑ 

รางวัล
ชนะเลิศ 
อับดับ ๓ 

ภาค 
วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 
"การแข่งขันทกัษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 
ปวช.หรือ ปวส." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ 
ครั้งที่ ๓๑ 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๓ 

ภาค วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์
"ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคมุอุปกรณ์ ระดบั 
ปวช." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๓๑ 
 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๔ 

ภาค วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 
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๒๐ 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๘ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี "ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. " การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๓๑ 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๘ 

ภาค วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 

ผลการประเมนิศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ ๓ ดาว  

ระดับ ๓ ดาว อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยเทคนคิ
หาดใหญ ่

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ประเภท
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน "ทักษะงานกลึง กัด 
ตัด ไส ชิ้นงาน ระดับ ปวช." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  

รางวัล
ชนะเลิศ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์" ทักษะการ
ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับอาชีวศึกษา
สงขลา  

รางวัล
ชนะเลิศ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์" ทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. " การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัล
ชนะเลิศ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง " ทักษะงานปูน ระดับ 
ปวช." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา 

รางวัล
ชนะเลิศ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ " ทักษะ
การเช่ือม SMAW & GTAW ระดับปวช." การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ " ทักษะ
การเช่ือม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. " การ
แข่งขันทักษะวชิาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจงัหวัด

สงขลา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง " ทักษะ
การเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์ 
PLC ระดับ ปวส. " การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์" ทักษะ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  

รางวัลรอง
ชนะเลิศ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง "ทักษะงาน
คอนกรีต ระดับ ปวส." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ "ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบ
วัสดุงานเช่ือม ระดับ ปวช. " การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ แผนก
เทคนิคพื้นฐาน " ทักษะงานฝกึฝีมือ ระดับปวช. " การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๓ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิช
ยกรรม สาขาวิชาการบัญชี " ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี ระดับ ปวช." การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัล
ชนะเลิศ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิช
ยกรรม สาขาวิชาการบัญชี " ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี ระดับ ปวช." การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัล
ชนะเลิศ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม " ทักษะการ
บริการอาหารและเครื่องด่ืม ระดับ ปวช.หรือ ปวส." การ
แข่งขันทักษะวชิาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัล
ชนะเลิศ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น" ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว" การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัล
ชนะเลิศ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี " ทักษะกล
ยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ Creative Marketing Plan 
ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา
สงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 
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๒๒ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด " ทักษะกล
ยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ Creative Marketing Plan 
ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา
สงขลา  

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด " ทักษะการ
เขียนแผนธุรกจิ ระดับ ปวส." การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ " 
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชงิธุรกิจ ระดับ ปวช." การ
แข่งขันทักษะวชิาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ "ทักษะการ
ประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ระดับ ปวช." การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
"ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์(E-Commerce) 
ระดับ ปวช." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ 
อันดับ ๒ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน "ทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest)การ
แข่งขันทักษะวชิาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา  

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างสงขลา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน
ทักษะพื้นฐาน " ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย " 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างสงขลา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้กำลัง "ทักษะการ
ออกแบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 
ปวส. " การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยเทคนคิ
หาดใหญ ่
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๒๓ 

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๒ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน " 
ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาจีน" การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างสงขลา 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
ทักษะพื้นฐาน " ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยสากล (ชาย) 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยเทคนคิ
หาดใหญ ่

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๘ สิ่งประดิษฐ์
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ลิปสติกจากสารสกัดดกดาหลา 
(Lipstick form Dahla Extract) " สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ระดับ
อาชีวศึกษาสงขลา  

รางวัล
ชนะเลิศ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ ๗ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) 
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา “ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ 
อันดับ ๑ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่๕ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ เครื่องอุปชาฌาย์ผ้าพิมพ์ลายไทย
ทอง " สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา " การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ ๖ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
(Software & Embedded System Innovation) การ
พัฒนาแอพพลิเคช่ันคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) " สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  

รางวัลรอง
ชนะเลิศ 
อันดับ ๒ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๘ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สครับเม็ดบีดส์จากข้าวช่อ
ขิง (Beets Scrub form khao Chor khing) " สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  

รางวัลรอง
ชนะเลิศ 
อันดับ ๓ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ ๕ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ หตัศิลป์เครื่องไทยจากแป้งดิน
เปลือกไข่ " สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวดัสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ 
อันดับ ๓ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี
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๒๔ 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๕ ประเภทที่๒ สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ V.๓ (Roasted Coffee 
beans machine V.๓) "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา  

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๕ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๕ ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร นมธัญพืชอัดเม็ด "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา " การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๕ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๕ ประเภทที่ ๗ สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) เครื่องกลเจลฆ่าเช้ือ
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๕ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์เพ่ือ
การอนุรักษ์พลังงาน ตู้อบแห้งพลังงานสองระบบ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลชมเชย อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จักรยานพลังงานทางเลือก "สุดยอด
นวตักรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลชมเชย อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่๔ สิ่งประดิษฐ์
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ลูกชุบมันเทศ ๓ in ๑ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลชมเชย อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๖ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
(Software & Embedded System Innovation) ตู้ปันสุข
อัจฉริยะลดการสัมผัสเพื่อการป้องกันเชื้อ "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลชมเชย อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๖ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
(Software & Embedded System Innovation) เครื่องไล่
นก "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์

รางวัลชมเชย อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี
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๒๕ 

ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

 

  
 ๒.๖.๒ รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศกึษา 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

(นายภาคภูมิ สว่างรัตน)์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน "ทักษะงาน กลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน 
ระดับ ปวช." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ  
ภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๓๑ 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๑ 

ภาค วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 

(นางสาวนันท์นภัส ตะนุสะ)  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น" ทกัษะการประกอบอาหารจาน
เดียว" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๓๑  

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๑ 

ภาค วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 

(นายจเร สุทธภิักดี) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง "ทักษะงาน
ปูน ระดับ ปวช." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ 
ครั้งที่ ๓๑ 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๒ 

ภาค วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 

(นางจารุวรรณ มากชิต) 
รางวัลชนะเลิศอับดับ ๓ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์" ทักษะการเขียน
โปรแกรมด้วยอุปกรณ์ ระดับ ปวช." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๓๑ 

รางวัลชนะเลิศ  
อับดับ ๓ 

ภาค วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 

(นายพุทธิพงศ์ อุยยะพัฒน)์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ " ทักษะ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. " การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที ่๓๑ 

รางวัลชนะเลิศ 
อับดับ ๓ 

ภาค วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 

(นางสาวจันทภร กลิ่นหอม) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 
"การแข่งขันทกัษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับปวช.
หรือปวส." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 
๓๑ 

รางวัลชนะเลิศ 
อับดับ ๓ 

ภาค วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 
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๒๖ 

(นายสุภัทรชัย สมพรหม) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์"ทักษะ
การออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช." 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๓๑ 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๔ 

ภาค วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

(นางจุไรรัตน์ ทองบัว) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๘ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี "ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. " การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๓๑ 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๘ 

ภาค วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 

(นายภาคภูมิ สว่างรัตน)์ 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ประเภท
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน "ทักษะงานกลึง กัด ตัด 
ไส ชิ้นงาน ระดับ ปวช." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลชนะเลิศ อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษา
สังกัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

(นายสุภัทรชัย สมพรหม) 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์"ทักษะการ
ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช." การ
แข่งขันทักษะวชิาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  

รางวัลชนะเลิศ อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษา
สังกัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

(นางจารุวรรณ มากชิต) 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ " ทักษะการเขียน
โปรแกรมด้วยอุปกรณ์ ระดับ ปวช." การแขง่ขันทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลชนะเลิศ อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษา
สังกัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

(นายจเร สุทธภิักดี) 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง "ทักษะงานปูน ระดับ 
ปวช." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา 

รางวัลชนะเลิศ อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษา
สังกัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

(นายกรกฎ นวลโยม) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ " ทักษะ
การเช่ือม SMAW & GTAW ระดับปวช. " การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๑ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษา
สังกัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 
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๒๗ 

(นางสาวพีรดา พรหมยก) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง " ทักษะ
การเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์ 
PLC ระดับ ปวส." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา  

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๑ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษา
สังกัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

(นายพุทธิพงศ์ อุยยะพัฒน์) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ " ทักษะ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. " การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๑ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษา
สังกัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

(นายอภิสิทธิ์ ชูช่วยคำ) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง "ทักษะงาน
คอนกรีต ระดับ ปวส." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๑ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษา
สังกัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

(นายกรกฎ นวลโยม) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ " ทักษะ
งานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม ระดับ ปวช. การ
แข่งขันทักษะวชิาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๒ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษา
สังกดั

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

(นายบัตส่อหนี เพ็งโอ) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ แผนก
วิชาเทคนิคพื้นฐานการแข่งขนัทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๓ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษา
สังกัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

(นางจุไรรัตน์  ทองบัว) 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิช
ยกรรม สาขาวิชาการบัญชี "ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี ระดับ ปวช. " การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

รางวัลชนะเลิศ อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษา
สังกัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

(นางสาวจันทภร กลิ่นหอม) 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม "การแข่งขัน
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับปวช.หรือปวส." 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
 

รางวลัชนะเลิศ อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษา
สังกัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 
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๒๘ 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

(นางสาวนันท์นภัส ตะนุสะ) 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น" ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว" การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลชนะเลิศ อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษา
สังกัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

(นางสาวอภิญญา เสียมไหม) 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการตลาด " ทักษะกลยุทธ์
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ " Creative Marketing Plan" ระดับ
ปวส.ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลชนะเลิศ 
อันดับ ๑ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษา
สังกัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

(นางสาวปรียา ทองวงศ์) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด " ทักษะการ
เขียนแผนธุรกจิ ระดับ ปวส." การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 
๑ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษา
สังกัด
อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

(นางสาววรรณา เกื้อสุวรรณ) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ " 
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช. การ
แข่งขันทักษะวชิาชพี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๑ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษา
สังกัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

(นายกิตติศักดิ์ สุรัตน)์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ "ทักษะการ
ประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ระดับ ปวช." การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๑ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษา
สังกัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

(นายขจรวุฒิ มณีฉาย) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ " 
ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
ระดับ ปวช.หรือ ปวส." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  
 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๒ 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษา
สังกัด

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

(นางสาวหทัยชนก จิตปลื้ม,นางรชา จันทรพงค์,นางสาว
ศศิวิมล ทิศสักบุรี,นางสาวกรองเงิน นวลนุ่น,        นางจุไร
รัตน์ ทองบัว) 
ครูที่ปรึกษา รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๘ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ลิปสติกจากสารสกัดดกดา

รางวัลชนะเลิศ ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 
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๒๙ 

หลา (Lipstick form Dahla Extract) " สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
(นายสุริยา ทองมาก,นายสว่าง คงชนะ,นายสันติ สุวรรณวงศ,์
นางสาวพีรดา พรหมยก ) 
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญเงิน 
ประเภทที่ ๗ สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกัน
โรคติดต่อ) เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

(นางสาวรชยา บุญศิริ,นางกอบพร ศรีทิพยราษฎร,์นายกิตติ
ศักดิ์ สุรัตน,์นางทวิตียา จันทร์พริ้ม,นายนฤพล หนูทอง,นาย
ขจรวุฒิ มณฉีาย,นางสาวนันทิศา ชาติกระพันธ)์ 
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน 
ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว (Software & Embedded System 
Innovation) การพัฒนาแอพพลิเคชั่นคำนวณหาค่าดัชนีมวล
กาย (BMI) " สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 

๒ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

(นางสาวหทัยชนก จิตปลื้ม,นางรชา จันทรพงค์,นางนิภาภรณ์ 
ทองมาก,นางสาวขนิษฐา ชูเชิด,ว่าที่ร.ต.ศุภชัย เพ็ชรสลับศรี)  
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ระดับเหรียญทอง 
ประเภทที่ ๘ สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สครับเม็ด
บีดส์จากข้าวช่อขิง (Beets Scrub form khao Chor khing) 
" สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 

๓ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 
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๓๐ 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

(นางสาวรชยา บุญศิริ,นางกอบพร ศรีทิพยราษฎร,์นาย
กิตติศักดิ์ สุรัตน,์นางทวิตียา จันทร์พริ้ม) 
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ระดับเหรียญ
เงิน ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ หัตศิลป์
เครื่องไทยจากแป้งดินเปลือกไข่ " สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๓ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี

(นายธนา หยีหล้าหน,ีนายธรรมรินทร์ เพชรช,ูนายก
รวิทย์ ชูวิจิตร,นายอัษฎา พรหมเพชร, 
นางสาวลัดดาวรรณ ยางทอง) 
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๕ ประเภทที่2 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องคั่วเมล็ด
กาแฟ V.3 (Roasted Coffee beans machine V.3) 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศกึษาจังหวัด
สงขลา 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๕ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี

(นางสาวปรียา ทองวงศ์, นางกอบพร ศรีทิพยราษฎร,์
นางทวิตียา จันทร์พริ้ม,นางสาวลัดดาวรรณ ยางทอง, 
นางสาวอภิญญา เสียมไหม) 
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๕ ประเภทที่ ๔ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร นมธัญพืชอัดเม็ด "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา " การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๕ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี

(นายสุริยา ทองมาก,นายสว่าง คงชนะ,นายสันติ 
สุวรรณวงศ์, นางนิภาภรณ์ ทองมาก นายฑฤบดินทร์ 
บุญเลิศ) 
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๕ ประเภทที่ ๗ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) 
เครื่องกลเจลฆ่าเชื้อควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร ์
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๕ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี
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๓๑ 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุริยา ทองมาก,นายอำนวย ลาพิน,ีนายชนันท์
ธิพัฒน์ สุวรรณพจมาน,นายศุภชัย ฉ้วนกลิน่, 
นางนิภาภรณ์ ทองมาก) 
ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 
๓ สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ตู้อบแห้ง
พลังงานสองระบบ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

รางวัลชมเชย ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี

(นายสุริยา ทองมาก,นายสว่าง คงชนะ,นายเอกชัย มณี,
นายชนันธิพัฒน์ สุวรรณพจมาน, 
นายศุภชัย ฉ้วนกลิ่น) 
ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 
๓ สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน จักรยาน
พลังงานทางเลือก "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา  

รางวัลชมเชย ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี

(นางกอบพร ศรีทิพยราษฎนางสาวนันทิศา ชาติกระ
พันธ์ุร์, นางทวิตียา จันทร์พริ้ม,นางสาวลัดดาวรรณ ยาง
ทอง,นางสาวกุลอากร อ่ำมงคล) 
ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง 
ประเภทที๔่สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ลูกชุบมัน
เทศ ๓ in ๑ "สุดยอดนวัตกรรม" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา 

 
รางวัลชมเชย 

 
ระดับ

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

 
วิทยาลัยการอาชีพ

นาทว ี

(นายสุริยา ทองมาก,นายสุรชัย แย้มทิม,นายอำนวย 
ลาพิน,ีนายเอกชัย มณี,นายฑฤบดินทร์ บุญเลิศ) 
ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง 
ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded 
System Innovation) ตู้ปันสุขอัจฉริยะลดการสัมผัส
เพื่อการป้องกันเชื้อ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
 
 

 
รางวัลชมเชย 

 
ระดับ

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

 
วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี
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๓๒ 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

(นายสุริยา ทองมาก,นายสุรชัย แย้มทิม,นายเอกชัย 
มณี,นายอำนวย ลาพิน,ีนายประสิทธิ์ ปิวิถะ) 
ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง 
ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded 
System Innovation) เครื่องไล่นก "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  
 

 
รางวัลชมเชย 

 
ระดับ

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

 
วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี

(นายเผด็จ เจรญินาม,นางสาวอรอุมา ดังเด่น,นางสาวว
รินท์พร ศรสีวัสดิ์) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น" ทกัษะการประกอบอาหาร
จานเดียว" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ 
ครั้งที่ ๓๑ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

ภาค 
วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 

(นายเทพณรงค์ โพธิ์สว่าง,นายมนตรี พุทธว,ีนายสัญชัย 
เกื้้อผอม)  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
"ทักษะงานปูน ระดับ ปวช." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที ่๓๑ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

ภาค 
วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 

 

๒.๖.๓ รางวลัและผลงานของผู้เรียน 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

(นายเผด็จ เจรญินาม,นางสาวอรอุมา ดังเด่น,นางสาวว
รินท์พร ศรสีวัสดิ์) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น" ทกัษะการประกอบอาหาร
จานเดียว" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ 
ครั้งที่ ๓๑ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

ภาค 
วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 

(นายเทพณรงค์ โพธิ์สว่าง,นายมนตรี พุทธว,ีนายสัญชัย 
เกื้้อผอม)  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
"ทักษะงานปูน ระดับ ปวช." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

ภาค 
วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 
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๓๓ 

ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที ่๓๑ 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

(นายพลวัต ไทยแท้,นายสมพงษ์ โสภากุล,นายณัฐนนท์ 
ปั้นสุขสวัสดิ,์ 
นายเกียรติปวิตร ยอดธรรม)  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ " 
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส.  

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๓ 

ภาค 
วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

(นายวิศิษฎ์ อินอุทัย,นางสาวศิริวรรณ พรหมมา,
นางสาวกชวรรณ แก้วสีดำ) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสากรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการ
โรงแรม "การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ระดับปวช.หรือปวส." การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต ้ครั้งที่ ๓๑ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๓ 

ภาค 
วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 

(นางสาวอาทิตตยา สุวรรณมณี, 
นางสาววรรณิสา ชิตวันณ์) 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี "ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดบั ปวช. " การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ 

รางวัลชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคนคิ
นครศรีธรรมราช 

(นายเผด็จ เจรญินาม) 
รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ช่างกลโรงงาน "ทักษะงาน กลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน 
ระดับ ปวช." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ ๓๑ 

รางวัลชนะเลิศ ภาค 
สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 
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งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

 

๓๔ 

(นายนพวิชญ์ บัวสม,นายธนาวัฒน์ อารมณ์รัตน์,นายดุสิต 
ภิกขุวาโย,นายวโรดม พิมพ์โคตร) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ " ทักษะ
การเช่ือม SMAW & GTAW & GMAW ระดับปวส. " การ
แข่งขันทักษะวชิาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๑ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

(นายชนกันต์ เสนีย,์นายปิยะพงษ์ นวลจันทร์) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง " ทักษะ
การเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์ 
PLC ระดับ ปวส." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจงหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๑ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

(นายณัฐนนท ์ป้ันสุขสวัสดิ์, นายพัษวุฒิ จิตร์นิยม) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ " ทักษะ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. " การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที ่๓๑ 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๓ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

(นายเรืองศักดิ์ สิทธิโชค,นายวัชรพล แก้วคง) 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์" ทักษะการ
ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช." 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลชนะเลิศ 
ระดับ

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

(นายพลวัต ไทยแท้,นายสมพงษ์ โสภากุล) 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์" ทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. " การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลชนะเลิศ 
ระดับ

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

(นายเทพณรงค์ โพธิ์สว่าง,นายมนตรี พุทธว,ีนายสัญชัย เกือ้
ผอม) 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง "ทักษะงานปูน ระดับ 
ปวช." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา  

รางวัลชนะเลิศ 
ระดับ

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 
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๓๕ 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

(นายธนกฤต วงศ์เพชร) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง "ทักษะงาน
คอนกรีต ระดับ ปวส." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๑ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

(นายเทติกร บญุจันทร์,นายสทุัศ แซ่จิว) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ " ทักษะ
งานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม ระดับ ปวช. การ
แข่งขันทักษะวชิาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๒ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

(นายนันทพงศ์ ชูสง) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ แผนก
วิชาเทคนิคพื้นฐาน การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา โดย สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๓ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

(นางสาวอาทิตตยา สุวรรณมณี, 
นางสาววรรณิสา ชิตวันณ์) 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี "ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. " การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 

รางวัลชนะเลิศ 
ระดับ

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

(นายวิศิษฎ์ อินอุทัย,นางสาวศิริวรรณ พรหมมา,                
นางสาวกชวรรณ แก้วสีดำ) 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสา
กรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม "การแข่งขันทักษะ
การบริการอาหารและเครื่องด่ืม ระดับปวช.หรือปวส." การ
แข่งขันทักษะวชิาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  

รางวัลชนะเลิศ 
ระดับ

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

(นางสาวอรอุมา ดังเด่น) 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น" ทกัษะการประกอบอาหารจานเดียว" การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  

รางวัลชนะเลิศ 
ระดับ

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

(นางสาวภัสษร จันทะรัตน์,นางสาวชนิตา สะอาดแก้ว, 
นางสาวพิมพิศา จีนหนู,นายชนุดร พฤกษศร)ี 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการตลาด " ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
" Creative Marketing Plan" ระดับปวส.ระดับอาชีวศึกษา

รางวัลชนะเลิศ 
อันดับ ๑ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 
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๓๖ 

จังหวัดสงขลา 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

(นายรอยคิม หมุดประเสริฐ,นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยเดช, 
นางสาวกุสินารา หม่อมมณี,นายสหภพ สุขสง,นางสาวอุษา
วดี กีรติกาญน)์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด " ทักษะการ
เขียนแผนธุรกจิ ระดับ ปวส." การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๑ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

(นางสาวเขมวิกา เพ็ชรสกุล,นางสาวชาลิสา เกตุพิจิตร, 
นางสาวขวัญชนก มีเอียด,นางสาวเขมวิกา เพ็ชรสกุล, 
นางสาวชาลิสา เกตุพิจิตร,นางสาวขวัญชนก มีเอียด) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ " 
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช. การ
แข่งขันทักษะวชิาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๑ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

(นายฤทธินันท ์รัตนมุณี,นายทวีศักดิ์ อั้งกี)่ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ " 
ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
ระดับ ปวช.หรือ ปวส." การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๒ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

(นายชนกันต์ เสนีย)์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน "ทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest)การ
แข่งขันทักษะวชิาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๑ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

(นางสาวธิดากรณ์ มีบัณฑิต) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน "ทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest)การ
แข่งขันทักษะวชิาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๑ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

 



               รายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

 

๓๗ 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

(นายนราวิชญ์ นาคเล็ก) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง "ทักษะ
การออกแบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
ระดับ ปวส. " การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๒ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศกึษาจังหวัด

สงขลา 

(นางสาวพลอยฟ้า สุวรรณบัณฑิต) 
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๒ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน " 
ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาจีน" การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอับดับ 

๒ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

 

(นายชนุดร พฤกษศร)ี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
ทักษะพื้นฐาน " ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยสากล 
(ชาย) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 
๒ 

ระดับ
อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา 

(นางสาวภัสษร จันทะรัตน์, 
นางสาวพิมพิศา จีนหนู, 
นางสาวบุษยมาศ อาจประโคน, 
นางสาวศุภารัตน์ สุวรรณรัตน์, 
นางสาวธิดารัตน์ นาคพรมพะเนาว)์ 
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๘ สิ่งประดิษฐ์
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ลิปสติกจากสารสกัดดกดาหลา 
(Lipstick form Dahla Extract) " สุดยอนวัตกรรม
อาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  

รางวัลชนะเลิศ 
ระดับ

อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี

(นายปฐพี มณีนวล,นายกฤช เสรีทัศนเสถียร,นายนราวิชญ์ 
นาคเล็ก,นายชนกันต์ เสนีย)์ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ ๗ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) 
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา  

รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 

๑ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี
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๓๘ 

(นางสาวสาธิกา เจริญสง,นายอมรรัตน์ เรืองสวัสดิ์, 
นายสุภกิณห์ ศรีสุวรรณ,นายณัฐภรณ์ อุไรกุล,นายนุสรา   
ควศรี,นางสาวอิสรา ปาหย,ีนายสราวุฒิ ยี้เส็ง,นายภูมิใจ มี
ศรี,นายฤทธินันท์ รัตนมุณ)ี 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ ๖ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝัง
ตัว (Software & Embedded System Innovation) การ
พัฒนาแอพพลิเคช่ันคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) " สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา " การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 

๒ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี

(นางสาวธิดากรณ์ มีบัณฑิต,นางสาวภัสษร จันทะรัตน์, 
นางสาวบุษยมาศ อาจประโคน,นายฤทธินันท์ รัตนมุณี, 
นางสาวชนิดา สะอาดแก้ว,นางสาวพิมพิศา จีนหน,ู 
นางสาวจฑุารัตน์ หนุดทอง,นางสาวศุภารัตน์ สุวรรณรัตน์,
นางสาวเปมิกา ทองไสย,นางสาวธิดารัตน์ นาคพรมพะเนาว์,
นายกฤษณ บญุรัตนา,นางสาวนิตยา สุขกิ้ม,นางสาวมติมน 
เพ็ชรจำรัส,นางสาวเบญญภา บุญพิทักษ์,นางสาวพิยดา ตลึง
จิตร) 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 
๘ สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สครับเม็ดบีดส์จากข้าว
ช่อขิง (Beets Scrub form khao Chor khing) " สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 

๓ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี

 

 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

(นางสาวปวันรัตน์ เอียดมา,นางสาววรรณษา แซ่เลีย้ว, 
นางสาวนภัสวรรณ อินทรัตน,์นางสาวอังคณา ดิษโสภา, 
นางสาวน้ำฝน ลำแก้ว,นางสาสอรอุมา สถานติ้น, 
นายปฎิภาญ แซ่ตัน,นายเอกวิทย์ อินทะสระ, 
นางสาวปัจรัตน์ แก้วชูศร)ี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๕
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ เครื่องอุปชาฌาย์ผ้าพิมพ์ลายไทย
ทอง " สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา " การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 

๒ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นาทว ี
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๓๙ 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

(นายกฤษฎา จนัทรัตนา,นายกล้าณรงค์ รัตนสุข,นายเกียรติปวิตร 
ยอดธรรม) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๕ ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐ์
ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ V.๓ (Roasted Coffee 
beans machine V.๓) "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๕ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

(นายสันติสุข สังข์แก้ว,นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยเดช, 
นางสาวณัฐกมล ดิสระมุณี,นายสหภพ สุขสง,นางสาวอารีณา หมาด
เต๊ะ,นางสาวนิศาชล มะหะหมัด) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๕ ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร นมธัญพืชอัดเม็ด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา " การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๕ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

(นายวีรภาพ แก้วมณี) 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ๕ ประเภทที่ ๗ สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) เครื่องกลเจลฆ่าเชื้อควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ 
อันดับ๕ 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

(นายเกื้อกุล กลุแก้ว,นายศุภชัย ดำสะอาด,นายสิริชัย มุสิกะชาต,ินาย
ขจรศักดิ์ วิจะสิกะ) 
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงาน จักรยานพลงังานทางเลือก "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัล
ชมเชย 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

(นางสาวมนธิญา ชูใจ,นางสาวณัฐณิชา ชูใจ, 
นางสาวพิมพิศา จีนหนู) 
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ลูกชุบมันเทศ ๓ in ๑ "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัล
ชมเชย 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

(นายปริวัฒน์ สุวรรณภูมิ,นายภัทรวุฒิ เจียรบุตร, 
นายแม็คโคร สิงห์สุวรรณ,นายธนวัชร เรืองมณ ี
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & 
Embedded System Innovation) เครื่องไล่นก "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ระดบั
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัล
ชมเชย. 

ระดับ
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 
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๔๐ 

ส่วนที่ ๓  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา 

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๙ 
ประเด็นการประเมิน ดังนี ้

 มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

  การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

  ๑.๑ ด้านความรู้ 

   ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และ
แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเทจ็จริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

  ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

   ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปน็ในศตวรรษที ่๒๑ ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ด ี

๑.๓ ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

   ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ
กิจนิสัยที่ดี ภูมใิจและรกัษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผดิชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และจิตสำนึกรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
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๔๑ 

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใชห้ลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัด การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จ ในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ที่กำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

  ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษาใชห้ลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพิ่มเติมให้มันต่อ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา 

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเขม้แข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัย
ทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรยีนของ แต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ ์

๒.๓ ด้านการบริการจัดการ 

   สถานศึกษาจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน ์อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

  ๒.๔ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัต ิ

   สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย
สำคัญที่หน่วยงาน ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียน รวมทั้งการช่วยเหลอื ส่งเสริม สนับสนุนจากครูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐภาคเอกชน  
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๔๒ 

 มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังน้ี 

  ๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู ้

   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องคก์รต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจดัทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสูส่ังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิัย 

   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามรถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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๔๓ 

ส่วนที่ ๔ 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 
 

 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 ๔.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ๔.๑.๑ ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี ้

๑) ผลสัมฤทธิ์ 

 ๑.๑) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

  ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ : 

 - ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกระดับ ปวช.จำนวน ๓๕๕ คน  

 - ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกระดับ ปวส.จำนวน ๒๓๑ คน 

๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : 

 - ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกระดับ ปวช. คิดเป็นร้อย ๙๘.๖๑  

 - ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกระดับ ปวส. คิดเป็นร้อย ๙๙.๑๔ 

๑.๑.๓) ผลสะท้อน : 

 - วิทยาลัยฯให้ความสำคัญในการให้ความรู้เพื่อยกระดับการสอบมาตรฐานวิชชาชีพ 

 ***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
 

 ๑.๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

  ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ : 

 - ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net) จำนวน ๖ คน 

  ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : 

 - ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ 

  ๑.๒.๓) ผลสะท้อน : 

 - นักเรียน นักศึกษา ได้รับมีผลคะแนนผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา V-Net มีผลลดลงจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องด้วยเป็นไปด้วยความสมัครใจ 

 *** ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา 

 *** ยกเว้นตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๖/๓๔๙๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
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๔๔ 

 ๔.๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

  ๑) ผลสัมฤทธิ์ 

 ๑.๑) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

  ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ : 

 - จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระ จำนวน ๔๐ คน 

 - จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน ๔๐ คน 

 - ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินในสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะใน
ระดับ ๓ ดาว 

  ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : 

 - จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 - จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 - ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการได้จัดทาแผนธุรกิจจำนวน ๙ แผน 
ดังนี้ 

 ๑) สครับน้ำตาลบลูเบอรรี่ออนไลน์ 

 ๒) เลเซอร์เครื่องหนัง 

 ๓) CPT ซ่อมจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

 ๔) LPT ACCOUNTING SERVICE 

 ๕) ขนมไทย 

 ๖) บริการงานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร 

 ๗) LPT เครื่องปรับอากาศ 

 ๘) Dalha Lip Card 

 ๙) ผงอเนกประสงค์รสข้าวยำ 

  ๑.๑.๓) ผลสะท้อน : 

 - สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ พบว่า สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
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๔๕ 

 - สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะในระดับ ๓ ดาว 

 ***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพดี 

 ๑.๒) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

  ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ : 

 - สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา 
จำนวน ๒๕ ทักษะ 

   ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : 

 - นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลจากการแขง่ขันทักษะวิชาชีพ 

  ระดับจังหวัด จำนวน ๑๙ รางวัล 

  ระดับภาค จำนวน ๘ รางวัล 

  ระดับชาติ สถานศึกษารอแข่งขัน ๓ ทักษะได้แก ่

   ๑. ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน 

   ๒. ทักษะงานปูน 

   ๓. ทักษะการประกอบหารจานเดียว 

    ๑.๒.๓) ผลสะท้อน : 

 ***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 

 ๔.๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

๑) ผลสัมฤทธิ์ 

 ๑.๑) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

  ๑.๑.๑ เชิงปริมาณ : 

 - จำนวนผู้เรียนระดับชั้น ปวช.๓ แรกเข้าในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖๗๖ คน และสำเร็จ
การศึกษาปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๒ คน 

 - จำนวนผู้เรียนระดับชั้น ปวส.๒ แรกเข้าในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๖๗ คน และสำเร็จ
การศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑๖ คน 

 - จำนวนผู้เรียนระดับชั้น ปวช.๓ แรกเข้าในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และปวส.๒ แรกเข้าในปี พ.ศ.
๒๕๖๒ จำนวน ๙๔๓ คน สำเร็จการศึกษาในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๑๘ คน 

  ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : 

 - จำนวนผู้เรียนระดับชั้น ปวช.๓ แรกเข้าในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สำเร็จการศึกษาปี ๒๕๖๓ คิด
เป็นร้อยละ ๔๔.๖๗ 
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๔๖ 

 - จำนวนผู้เรียนระดับชั้น ปวส.๒ แรกเข้าในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สำเร็จการศึกษาปี ๒๕๖๓ คิด
เป็นร้อยละ ๘๐.๘๙ 

 - จำนวนผู้เรียนระดับชั้น ปวช.๓ แรกเข้าในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และปวส.๒ แรกเข้าในปี พ.ศ.
๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๓ 

  ๑.๑.๓) ผลสะท้อน : 

 สถานศึกษาจัดให้มีโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา โดยกิจกรรม
เครือข่ายผู้ปกครอง และเยี่ยมบ้าน 

***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง 
 

 ๑.๒) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ : 

 - จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ทั้งหมด ๑,๘๖๕ คน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จำนวน ๑,๔๕๒ คน 

  ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ 

 - จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. และปวส. ทั้งหมดมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๖ 

 ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
ระดับภาคใต้สถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ๑.๒.๓) ผลสะท้อน : 

 - สถานศึกษาได้รับรางวัลองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทองแดง ระดับภาคใต้ สถานศึกษา
ขนาดกลางประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

***ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
 

 ๑.๓) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 

  ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ : 

 - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ในปีการศึกษา ที่ผ่านมามีงานทำในสถาน
ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จำนวน ๒๗๘ คน 

 - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ในปีการศึกษา ที่ผ่านมามีงานทำในสถาน
ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จำนวน ๑๔๗ คน 

 - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ในปีการศึกษา ที่ผ่านมามีงานทำในสถาน
ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จำนวน ๔๒๕ คน 

  ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ  

- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ในปีการศึกษา ที่ผ่านมามีงานทำในสถาน 
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๔๗ 

ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๔ 

 - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ในปีการศึกษา ที่ผ่านมามีงานทำในสถาน
ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๔ 

 - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา ที่ผ่านมามีงานทำในสถาน
ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๗ 

  ๑.๓.๓) ผลสะท้อน : 

 - สถานศึกษาให้ความสำคัญในการติดต่อ สำรวจ ข้อมูล นักเรียน นักศึกษา เพื่อนำข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาต่อไป 

 ***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
 

 ๒) จุดเด่น 

 - สถานศึกษา ได้มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องเพื่อส่งผลให้นักเรียน
ผ่านการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

 - มีการพัฒนาผู้เรียนอีกทั้งสนับสนุนให้นักเรียน ให้ศึกษาแสดงออกถึงความสามารถ ในการ
จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ผสมผสานสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน นักศึกษา
เพื่อพัฒนาเพื่อต่อยอดให้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษามีงานทำและนำความรู้ที่เรียนรู้ไปใช้ต่อในการทำงานใน
อนาคตได้ 

 

 ๓) จุดที่ควรพัฒนา 

 - พัฒนาระบบการดูแลและแนะแนวผู้เรียนเพ่ือให้การเข้าถึงผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 

 ๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 - จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก 

 

๔.๒ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

 ๔.๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

๑) ผลสัมฤทธิ์ 

 ๑.๑) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

๑.๑.๑) เชิงปริมาณ : 

 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ระดับปวช. จำนวน ๑๓ สาขาวิชา ระดับปวส. จำนวน 
๙ สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น ๒๒ สาขาวิชา มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระดับ ปฏิบัติตามการ
ประเมินข้อที่ ๑ – ๕ 
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๔๘ 

 ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : 

มีผลการปฏิบัติตามการประเมินข้อ ๑ – ๕ 

 - จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเข้ารับการทดสอบ
ความพร้อมการศึกษาระดับภาคด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 

 - จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

    ๑.๑.๓) ผลสะท้อน : 

 การให้ความร่วมมือจากองค์กร หน่วยงานภายนอก สถานประกอบการหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะ 

 ***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

 ๑.๒) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

   ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ : 

 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน ๒๐ สาขาวิชา จากทั้งหมด จำนวน ๒๒ สาขาวิชา 

     ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : 

 มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๐ 

   ๑.๒.๓) ผลสะท้อน : 

 สถานศึกษา โดยแผนกวิชาฯ ให้ความสำคัญในการปรับปรุงรายวิชาเพื่อความเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ 

 ***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

 ๔.๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี ้

๑) ผลสัมฤทธิ์ 

 ๑.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

๑.๑.๑) เชิงปริมาณ : 

 (๑) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ จำนวน ๙๕ คน 



               รายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

 

๔๙ 

 (๒) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๙๕ คน 

 (๓) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย จำนวน ๙๕ คน 

 (๔) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม จำนวน ๙๕ คน 

 (๕) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย จำนวน ๙๕ คน 

  ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : 

 (๑) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 (๒) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 (๓) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 (๔) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 (๕) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 ครูผู้สอนจัดทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีการปฏิบัติ ตามหัวข้อ
การประเมินข้อที่ ๑-๕ 

  ๑.๑.๓) ผลสะท้อน : 

 - ครูผู้สอนได้จัดทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติครบตามหัวข้อประเมินทั้ง ๕ ข้อ 

 ***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

 ๑.๒) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

  ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ : 

 - ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน ๙๕ คน จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด ๙๕ คน 

๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : 

 - ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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๕๐ 

๑.๒.๓) ผลสะท้อน : 

 - ครูผู้สอนส่วนใหญ่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 ***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
   

 ๑.๓) การจัดการเรียนการสอน 

  ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ : 

 (๑) จำนวนครูผู้สอนมีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จำนวน ๙๒คน 

 (๒) จำนวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน ๙๕ คน 

 (๓) จำนวนครูผู้สอนที่มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๙๕ คน 

 (๔) จำนวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
จำนวน ๙๕ คน 

 (๕) จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา การจัดการ
เรียนรู้ จำนวน ๙๕ คน 

  ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ : 

 (๑) จำนวนครูผู้สอนมีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๗ 

 (๒) จำนวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 (๓) จำนวนครูผู้สอนที่มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ 

 (๔) จำนวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 (๕) จำนวนครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา การจัดการ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๑ 

 ***สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหัวข้อการประเมิน คิดเป็นร้อย
ละ ๙๘.๗๔ 

๑.๓.๓) ผลสะท้อน : 

 - สถานศึกษาเน้นย้ำให้ครูผู้สอนให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนสอนควบคู่ไปกับการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีพัฒนาการจัดการในชั้นเรียนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 ***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

๑.๔) การบริหารจัดการชั้นเรียน 

  ๑.๔.๑) เชิงปริมาณ : 
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๕๑ 

 (๑) จำนวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน ๙๕ คน 

 (๒) จำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชา เป็น
ปัจจุบัน จำนวน ๙๕ คน 

 (๓) จำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ จำนวน ๙๕ คน 

 (๔) จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน จำนวน ๙๕ คน 

 (๕) จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ จำนวน 
๙๕ คน 

  ๑.๔.๒) เชิงคุณภาพ : 

 (๑) จำนวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 (๒) จำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชา เป็น
ปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 (๓) จำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อ ต่อการ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 (๔) จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ 

 (๕) จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

 ***สถานศึกษามีกระบวนการการบริหารจัดการช้ันเรียนเป็นไปตามหัวข้อการประเมินคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

   ๑.๔.๓) ผลสะท้อน : 

 - สถานศึกษามอบหมายให้ครูผู้สอนจัดทำข้อมูลผู้เรียนเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงตัวบุคคลและ
สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีและการนำสื่อที่ทันสมัยมาใช้เพื่อการจัดการชั้นเรียนให้มีความสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้น 

 ***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

๑.๕) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

  ๑.๕.๑) เชิงปริมาณ : 

 (๑) จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน ๘๒ คน 

 (๒) จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมงต่อปี จำนวน ๗๖ คน 

 (๓) จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน จำนวน ๘๓ คน 

 (๔) จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน ๗๒ คน 
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๕๒ 

 (๕) จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับและเผยแพร่ จำนวน ๖๐ คน 

  ๑.๕.๒) เชิงคุณภาพ : 

 (๑) จำนวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙ 

 (๒) จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒ 

 (๓) จำนวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๕ 

 (๔) จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
๖๘.๔ 

 (๕) จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับและเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐ 

  ๑.๕.๓) ผลสะท้อน : 

 - ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยู่สม่ำเสมอ 

 ***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
 

 ๑.๖) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

  ๑.๖.๑) เชิงปริมาณ : 

 (๑) สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๘๔ 
ห้องเรียน 

 (๒) สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน จำนวน ๘๔ ห้องเรียน 

  ๑.๖.๒) เชิงคุณภาพ : 

 (๑) สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

 (๒) สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  ๑.๖.๓) ผลสะท้อน : 

 สถานศึกษาได้ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน ห้องเรียน อย่างสม่ำเสมอ 

 ***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

 ๔.๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

 ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
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๕๓ 

  ๑.๑ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

   ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ : 

  สถานศึกษามีการนำระบบ RMS ๒๐๑๖ มาใช้ในการปฏิบัติงาน และระบบ ศธ๐๒ 
ออนไลน์ 

   ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : 

  สถานศึกษามีผลการปฏิบัติตาม ๕ ข้อ และบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   ๑.๑.๓) ผลสะท้อน : 

  สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินการใช้งานด้านสารสนเทศ (RMS)  โดยมีความพึง
พอใจอยู่ในดับ ค่าเฉลี่ย ๔.๘๘  

  ***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

  ๑.๒) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

     ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ : 

  (๑) สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรง
ฝึกงาน และสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

  - สถานศึกษามีอาคารเรียนจำนวน ๓ หลัง 

  - สถานศึกษามีอาคารปฏิบัติการ/โรงฝึกงาน จำนวน ๗ หลัง 

  - สถานศึกษามีอาคารวทิยบริการ/อาคารห้องสมุด จำนวน ๑ หลัง 

  - สถานศึกษามีอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๒ หลัง 

  - สถานศึกษามีอาคารอื่น ๆ /ตึกอำนวยการ จำนวน ๑ หลัง 

                   - สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของ
สถานศึกษา จำนวน ๘๔ ห้องเรียน 

  (๒) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการต่าง ๆ 

  - สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน ๘๔ ห้องเรียน 

  - โครงการเปลี่ยนหลังคาโรงฝึกงานแผนกเทคนิคพื้นฐาน 

  - โครงการซ่อมปรับปรุงป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณรั้วริมกำแพงด้านหลังอาคาร ๓ 

     ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : 

สถานศึกษามีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ – ๕ 

     ๑.๒.๓) ผลสะท้อน : 



               รายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

 

๕๔ 

  สถานศึกษามีการจัดการสำรวจเพื่อทาการปรับปรุงและซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ อยู่เสมอ 

  ***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

  ๑.๓) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

     ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ : 

สถานศึกษามีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑-๕ 

     ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ : 

นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรได้รับบริการระบบสาธารณูปโภคอย่างพอเพียง 

     ๑.๓.๓) ผลสะท้อน : 

  (๑) สถานศึกษามีโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

  - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไม้กระดกกั้นรถประตู ๑ อาคาร ๑ ตึกอำนวยการ  

  - โครงการซ่อมปรับปรุงป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณรั้วริมกำแพงด้านหลังอาคาร ๓  

  (๒) สถานศึกษาการศึกษาประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการระบบสารธารณูป
โภคประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย ๓.๔๑  

  ***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

  ๑.๔) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

     ๑.๔.๑) เชิงปริมาณ : 

     ๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือ
ห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 

  ๒. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา
ค้นคว้าของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้สนใจ 

  ๓. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจำนวนหนังสือต่อจานวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ 

  ๔. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือ
ห้องสมุดผู้เรียนทุกคนได้เข้าใช้บริการห้องสมุด ร้อยละ ๘๐ 

  ๕. สถานศึกษามีห้องเรียนเฉพาะทาง จำนวน ๓๔  ห้องเรียน 

    

  ๑.๔.๒) เชิงคุณภาพ : 

สถานศึกษามีการปฏิบัติข้อ ๑-๕ 

     ๑.๔.๓) ผลสะท้อน : 
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๕๕ 

แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับมาก 

  ***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

  ๑.๕) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

   ๑.๕.๑) เชิงปริมาณ : 

  - สถานศึกษาได้ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณนอกอาคารเรียนครอบคลุมพื้นที่ของ
วิทยาลัยจำนวน ๒๗ จุด 

  - สถานศึกษามีสัญญา wifi ครบทุกแผนกวิชาภายในอาคารเรียน 

   ๑.๕.๒) เชิงคุณภาพ : 

สถานศึกษามีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ๑ - ๕ ข้อ 

   ๑.๕.๓) ผลสะท้อน : 

นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก 

  *** ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

๔.๒.๔ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ 

จัดการอาชีวศึกษาด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาดังนี ้

๑) ผลสัมฤทธิ์ 

 ๑.๑) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ : 

 (๑) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวช. จำนวน ๒ สาขาวิชา 

 (๒) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส. จำนวน ๔ สาขาวิชา 

 (๓) จำนวนผู้เรียนระบบทวิภาคี ทั้งสิ้น ๑๙๕ คน 

 (๔) สถานประกอบการให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ 
จำนวน ๑๐๘  แห่ง 

 (๕) สถานประกอบการที่ทาลงนามความร่วมมือ (MOU) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ แห่ง 

     

๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : 

สถานศึกษามีการปฏิบัติตามการประเมินครบถ้วนทั้ง ๑-๕ 

     ๑.๑.๓) ผลสะท้อน : 

 - แบบประเมินความพึงพอใจการเข้ารับฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ 
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๕๖ 

 - โครงการปฐมนิเทศและสัมมนา นักเรียน นักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการ  

 ***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

  ๒) จุดเด่น 

 - วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลาย เช่น SREM Education and Active learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการจัดการเรียนการ
สอน โดยใช้เทคโนโลยีพัฒนาสื่อการสอน 

 - วิทยาลัยฯ ปรับปรุงพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความสูงให้ครอบคลุมในวิทยาลัยฯ เพื่อให้การ
เข้าถึงระบบสารสนเทศ การสอนออนไลน์ ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

  ๓) จุดที่ควรพัฒนา 

 - ศึกษากระบวนการจัดทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือการวิจัยพัฒนา
วิชาชีพ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 - ปรับปรุงอาคารสถานที่เพิ่มเติมและอุปกรณ์การเรียนรู้เพิ่มเติมให้เหมาะสมต่อจำนวน
ผู้เรียน 

 - จัดทาความร่วมมือกับองค์กรภายนอกหรือนานาชาติเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 - จัดโครงการอบรมต่าง ๆที่สามารถต่อยอดด้านการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนเพื่อพัฒนา
ตนเองด้านการสอนออนไลน์ 

 - สร้างและพัฒนาผู้เรียน ครูทำหน้าที่ให้เป็นผู้ที่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ
เพื่อเป็นต้นแบบสถานศึกษาคุณธรรม ตลอดจนขยายผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียนทุกคน 

 

๔.๓ มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ๔.๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี ้

๑) ผลสัมฤทธิ์ 

 ๑.๑) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

   ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ : 

ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๔๓ คน มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 

    ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : 

ได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากรทางการศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมตาม 
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๕๗ 

โครงการสถานศึกษา 

    ๑.๑.๓) ผลสะท้อน : 

  ***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
   

 ๑.๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

   ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ : 

 (๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งใน
ประเทศ และหรือต่างประเทศ จำนวน ๕  โครงการ 

 (๒) สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ จานวน ๑ แห่ง 

 (๓) สถานศึกษาจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการร่วมพัฒนาผู้เรียน ทุกสาขางานรวม จำนวน ๒๒ สาขางาน 

 (๔) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา ได้แก่ ทุนการศึกษา 
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ วิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ยานพาหนะ ชุดการแสดง เป็นต้น 

 (๕) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : 

สถานศึกษามีผลการปฏิบัติตามข้อ ๑ - ๕ 

   ๑.๒.๓) ผลสะท้อน : 

สถานศึกษาได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก แหล่งชุมชน  

และสถานประกอบการต่าง ๆ 

 ***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

 ๑.๓) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

   ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ : 

 ๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมสถานศึกษา กิจกรรม
บริการชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 ๒. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม บริการ
วิชาการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 ๓. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม บริการ
วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 ๔. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิต อาสา 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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๕๘ 

 ๕. สถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพและจิตอาสาของ 
สถานศึกษาดังนี ้

 - โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุม FIX TI CENTER THAILAND ๔.๐  

 - โครงการ DLTV R SERVICE ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน (FIX IT CENTER) 

 - โครงการ การโรงเรียนตำรวจตะเวรชายแดนตามโครงการพระราชดำริ 

 - โครงการขับเคลื่อนงานจิตอาสาพระราชทาน อาชีวะศึกษา พัฒนาชุมชนภายใต้โครงการ
พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพ่ือชุมชน FIX IT CENTER ๔.๐  

 - โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน FIX IT - จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคใต้
    ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ : 

สถานศึกษามีการปฏิบัติตามข้อ ๑ - ๕  

   ๑.๓.๓) ผลสะท้อน : 

หน่วยงานภายนอกชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการ 

ให้บริการชุมชนและจิตอาสา 

 ***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

๔.๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงาน 

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี ้

๑) ผลสัมฤทธิ์ 

 ๑.๑) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

   ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ : 

 - สถานศึกษามีผลงานโครงการและสิ่งประดิษฐ์ จำนวน ๓๕ ชิ้น 

   ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ :  

 - สถานศึกษามีผลงานโครงการและสิ่งประดิษฐ์ จำนวน ๔ ชิ้น รอการแข่งขันระดับภาคได้แก่ 
  

 ๑. ลิปสติกจากสารสกัดดอกดาหลา lipstick from dalha Extract 

 ๒. เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัต ิ

  ๓. การพัฒนาแอพลิเคชั่นการคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 

 ๔. เครื่องอุปชฌาย์ผ้าพิมพ์ลายไทยทอง 

   ๑.๑.๓) ผลสะท้อน : 

 สถานศึกษามีผลงานโครงการและสิ่งประดิษฐ์ จำนวน ๔ ชิ้น รอการแข่งขันระดับภาค 
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๕๙ 

 ***ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 

  
  

 ๒) จุดเด่น 

 สถานศึกษามีการสนับสนุนผู้เรียนในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานต่าง ๆ 

 

 ๓) จุดที่ควรพัฒนา 

 พัฒนาต่อยอดช้ินงานให้มีคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ใช้งาน 
 

๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 จัดทำโครงการหรือจัดหาเครือข่ายเพื่อสร้างพันธมิตรในการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ในการประกวดโครงการต่าง ๆ ในระดับประเทศและนานาชาติมากยิ่งขึ้น 
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๖๐ 

ส่วนที่ ๕ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จำนวน ๓ มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

๕.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่ึงประสงค ์

ตารางที่ ๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ ๑ ในแต่ละประเด็น 

การประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 

๑.๑ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ๒๐ ๕ ๑๐๐ 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐)/ ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความรู้ 

✓    ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)   ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) 

   ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙)   กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 

ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
  ๒.๑ ผู้เรียนมีสรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอสระ 

๓ ๕ ๑๕ 

  ๒.๒ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ๒ ๓ ๖ 
ผลรวมคะแนนที่ได้ ๒๑ 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๒ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐)/ ๒๕ ๘๔.๐๐ 

  ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

 ✓ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)   ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐-69.99) 

   ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)   กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 
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๖๑ 

ประเด็นการประเมินที่ ๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 

  ๓.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ๒ ๒ 4 
  ๓ .๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๒ ๕ 8 
  ๓ .๓ การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ๑๕ ๕ ๗๕ 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๘๓ 

  ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๓ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐)/ ๙๕ ๙1.58 

  ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 ✓  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 

  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)   กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 

๕.๒ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

ตารางที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ ๒ ในแต่ละประเด็น 

การประเมิน 

 

ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 

๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

อย่างเป็นระบบ 
๒ ๕ ๑๐ 

๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ 

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

๓ ๕ ๑๕ 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๒๕ 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐)/ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

✓  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)   ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) 

 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙)   กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 



               รายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

 

๖๒ 

ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 

๒.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ๒ ๕ ๑๐ 

๒.๒ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ ในการจัดการเรียน

การสอน 

๓ ๕ ๑๕ 

๒.๓ การจัดการเรียนการสอน ๕ ๕ ๒๕ 

๒.๔ การบริหารจัดการชั้นเรียน ๓ ๕ ๑๕ 

๒.๕ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๒ ๔ ๘ 

๒.๖ การเข้าถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
๒ ๕ ๑๐ 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๘๓ 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๒ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐)/ ๘๕ 97.65 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

✓   ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)   ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) 

  ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙)   กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 

ประเด็นการประเมินที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่านำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 

๓.๑ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๕ ๕ ๒๕ 

๓.๒ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
๒ ๕ ๑๐ 

๓.๓ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ๒ ๕ ๑๐ 

๓.๔ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ๒ ๕ ๑๐ 

๓.๕ ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน 

ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
๒ ๕ ๑๐ 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๖๕ 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๓ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐)/ ๖๕ ๑๐๐.๐๐ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ 

✓   ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)   ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) 

   ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙)   กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 



               รายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๖๓ 

 

ประเด็นการประเมินที่ ๔ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 

๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ๖ ๕ ๓๐ 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๓๐ 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๔ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐)/ ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๔ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

✓   ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)    ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) 

   ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙)    กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 

๕.๓ มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตารางท่ี ๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ ๓ ในแต่ละประเด็น การประเมิน 

 

ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่านำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่านำหนัก x ค่าคะแนน) 

๑.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ๕ ๕ ๒๕ 

๑.๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน 

การสอน 
๒ ๕ ๑๐ 

๑.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา ๒ ๕ ๑๐ 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๔๕ 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐)/ ๔๕ ๑๐๐.๐๐ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 

✓     ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)    ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) 

  ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙)    กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 

 

 

 

 

 



               รายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๖๔ 

ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 

๒.๑ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
๓ 3 9 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 9 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๒ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐)/ ๑๕ 6๐.๐๐ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย 

    ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)  ✓ ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) 

   ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙)    กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 

๕.๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ตารางท่ี ๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ๙๔.๕๕ 
    ประเด็นที่ ๑ ด้านความรู้ ๑๐๐.๐๐ 
    ประเด็นที่ ๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 84 
    ประเด็นที่ ๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 91.58 
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 99.02 
    ประเด็นที่ ๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ๑๐๐ 
    ประเด็นที่ ๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 97.65 
    ประเด็นที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ ๑๐๐ 
    ประเด็นที่ ๔ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ๑๐๐ 
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90 
    ประเด็นที่ ๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐๐ 
    ประเด็นที่ ๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 60 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 95.88 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

✓  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)    ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) 

  ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙)    กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 
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๖๕ 

ส่วนที่ ๖ 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

 ๑.๑ ด้านความรู้  ๑) โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ๒) โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

 ๓) โครงการทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ 

 ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ๑) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัดและ

ระดับภาค 

 ๒) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชรพระยะสั้น 

 ๓) โครงการสัปดาห์วิชาการ 

 ๔) โครงการเสริมทักษะการตอกลายหนัง 

 ๕) โครงการฝึกทักษะการจัดดอกไม้ในพิธีต่างๆ 

 ๖) โครงการอบรมทักษะในการใช้ชีวิตในวัยรุ่น 

 ๗) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานปูนก่อสร้าง 

 ๘) โครงการพัฒนาปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมหน้าแผนกวิชาช่าง

เชื่อมโลหะ 

 ๙) โครงการแข่งขันการผสมเครื่องดื่มม็อกเทลสู่สากล 

 ๑๐) โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

 11) โครงการประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 

 12) โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน 

 13) โครงการแข่งขันกีฬา 
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๖๖ 

 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 

  ที่พึงประสงค์ 

 ๑) โครงการยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ 

 2) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างระเบียบวินัย 

 3) โครงการกิจกรรมวันสำคัญ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 ๒) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

 ๓) โครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

 ๔) โครงการสร้างดาวต้านยาเสพติด 

 ๕) โครงการจิตอาสา 

 6) โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคม 

  7) โครงการสร้างจิตสำนึกระลึกคุณป่า 

  8) โครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

  9) โครงการรักษาความสะอาดในสถานศึกษา 

  10) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  11) โครงการบริจาคโลหิตในกิจกรรมการพัฒนาปลูกฝังผู้เรียน
เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

 ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  ๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ 

 สถานประกอบการและติดตามการนำไปใช้ 

 2) โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยครู
ต่างชาต ิ
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๖๗ 

 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

 ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคฤดูร้อน 

 2) โครงการประกอบคอมพิวเตอร์ร่วมกับแผนกคอมพิวเตอร์เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 3) โครงการจัดหาวัสดุสื่อการจัดการเรียนการสอน 

 4) โครงการจัดหาผู้ชำนาญการสอนวิชาภาษาจนีและวิชา
องค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ 

 5) โครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 

๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ  ๑) โครงการบริการข้อมูลสารสนเทศให้นักเรียน นักศึกษาและ

บุคลากร 

  ๒) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสถานศึกษาเชื่อมโยง

หน่วยงานภายนอก 

 ๓) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องทำระบบปฏิบัติการโหลดบาลานและ

ออเทน 

 ๔) โครงการซ่อมปรับปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัย 

 5) โครงการซ่อมปรับปรุงป้องกันน้ำท่วมบริเวณริมรั้วกำแพงอาคาร
เรียน 3 
 6) โครงการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 7) โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัย 

 8) โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา 

 9) โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่ 

 

 

 

 

 



               รายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

 

๖๘ 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

๒.๔ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ๑) โครงการพัฒนาครูผู้สอนระบบทวิภาคีในสถานศึกษา 

 และครูฝึกในสถานประกอบการ 

 ๒) โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 

 ๓) โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา ทวิภาคี  

 สู่คุณภาพมาตรฐาน 

 ๔) โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

 ๕) โครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถาน

ประกอบการ 

มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้  ๑) โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้  

 ความรู้/องค์การวิชาชีพภายนอก 

 2) โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
 (ภาษาต่างประเทศ) 
 3) โครงการอาชีวะอาสาบริการ 
 ๔) โครงการจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 5) โครงการอาชีวอาสาร่วมด้วยประชาชน 

 6) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fixit center) 

๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย 

 ๑) โครงการประกวดผลงานโครงการวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

ของนักเรียน นักศึกษา 

 ๒) โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และส่งเสริมนักเรียน 

 นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

 ๓) โครงการสนับสนุนประกวดผลงานโครงการวชิาชีพ 

 สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา ระดับ  

 อาชีวศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ 

 ๔) โครงการปรับปรุงชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ระดับภาคและ 

 ระดับชาติ 

 5) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้  
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