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คํานํา 

ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ หมวดท่ี 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

และตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไป ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ประกอบด้วย 3 
มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง
ประสงค์ มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการ
ขับเคล่ือนการประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น จะต้องมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในเชิงประจักษ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล ซึ่งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
4 มาตรฐาน 10 ประเด็น 28 ข้อ มีความมุ่งหวังท่ีจะน าผลการประเมินในครั้งนี้ เป็นแนวทางในการบริหาร
การศึกษาเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงสถานศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น ผู้ปกครอง หน่วยงานของรัฐและเอกชน 
ตอดจนสถานประกอบการมีความพึงพอใจ ยอมรับ และสามารถรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
         ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

   วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ก 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)        ประจ าปีการศึกษา 2562 >>> 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 

      ก 

 

คําช้ีแจง 
 รายงานการประเมินตนเอง(self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ด าเนินการตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 ซึ่งมีสาระส าคัญประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ มาตรฐานท่ี 2 การ
จัดการอาชีวศึกษา และ มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้า น
ผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยพื้นฐาน  

 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ได้น าผลการประเมินตนเอง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ชุมชน 
เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าเป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัด  
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ส่วนที่ 1   
บทสรุปสําหรับผูบ้ริหาร                                                   
 

  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทํารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

1.1 )  ผลสัมฤทธิ์  
ตารางที่ 1.1 สรุปผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลุกษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 89.79 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100.00 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 ยอดเย่ียม 

คิดเป็นร้อยละ 95.20 ยอดเยี่ยม 
 

  1.1.1 ผลผลิต (Output)  

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มีผู้ส าเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ผลการประเมิน 89.79 ระดับยอดเย่ียม 

1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา             

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวม ระดับยอดเย่ียม 

1.1.3 ผลสะท้อน (Impact) 

 วิทยาลัยฯ ได้รับความเช่ือมั่นในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และได้รับช่ืนชมในการให้บริการแก่ 

ชุมชน 
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1.2 จุดเด่น  

1. ผู้เรียนมีทักษะด้านความรู้ 97.39 ระดับยอดเย่ียม 

 2. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 89.57 ระดับยอดเย่ียม 

  3. วิทยาลัยฯ มีการจัดการด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 ระดับยอดเย่ียม 

4. วิทยาลัยฯ มีการจัดการด้านการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 ระดับยอด 

เย่ียม 

  5.  วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการ 96.92 ระดับยอดเย่ียม 

  6. การน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 ระดับยอดเย่ียม  

  7. วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 ระดับยอดเย่ียม 

8. ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 100 ระดับยอดเย่ียม 

1.3  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ด้านทักษะการประยุกต์ใช้ 76.00 ระดับดีเลิศ 

1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

  1. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

  2. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทุก
สาขาวิชา 

  3. ควรส่งเสริมให้ครูจัดท างานวิจัยและนักศึกษาจัดท าส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 

2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสถานประกอบการ 

1. การจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการและ แนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 

 2. การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะสอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

1. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยฯได้เพิ่มจ านวนสาขาวิชาและจ านวนผู้เรียนใน 

ระบบทวิภาคี ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้แก่ 

1. การพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะส้ัน หลาย 

สาขาอาชีพ 

2. การให้บริการแก่ชุมชนตามโครงการ (FiX it center) โครงการอาชีวอาสา โครงการ 

ตรวจสอบความพร้อมของรถประจ าทาง 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
 2.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา ได้แก่ 

  2.1.1 ที่ต้ัง ขนาดที่ต้ัง 

 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ต้ังอยู่เลขท่ี 1456  ถนนกาญจวณิชย์ ต าบลหาดใหญ่ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-232036 โทรสาร 074-246945 และ website 
http://www.lpt.ac.th E-mail Address info@lpt.ac.th 

2.1.2 ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ได้จัดต้ังขึ้นจากการท่ี นายชูชาติ ประธานราษฎร์นิกร ซึ่ง
เป็นบุตรชายของหลวงประธานราษฎร์นิกร ได้ทูลเกล้าถวายท่ีดิน จ านวน 20 ไร่ ณ พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ 
และทรงพระราชทานให้กับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดต้ังเป็นศูนย์ ฝึกวิชาชีพซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ัง ศูนย์ฝึกวิชาชีพหาดใหญ่ (หลวงประธานราษฎร์นิกร) เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2522 ต่อมาทายาทได้ร้องขอให้กระทรวงศึกษาธิการเปล่ียนช่ือเป็น ศูนย์ฝึกวิชาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้บริจาคและเป็นอนุสรณ์แด่ หลวงประธานราษฎร์นิกร เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม  
พ.ศ. 2523 และได้บริจาคเงินสมทบในการก่อสร้างอีกจ านวน 1,000,000 บาท โดยเป็นสถานศึกษาท่ีท าหน้าท่ี
สอนวิชาชีพพื้นฐานให้กับโรงเรียนมัธยมท้ังของรัฐบาลและเอกชนและหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ต่อมากรม
อาชีวศึกษาได้ขยายบทบาทของศูนย์ฝึกวิชาชีพโดยให้สอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างฝีมือ (ปชม.) เป็น
หลักสูตร 1 ปี โดยเรียนเฉพาะวิชาชีพอย่างเดียวใช้เวลาเรียน 1,350 ช่ัวโมง ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับ
ศูนย์ฝึกวิชาชีพทั่วประเทศและให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อีกหนึ่งหลักสูตร จึงได้เปล่ียน
ช่ือเป็น วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2534 วิทยาลัยการอาชีพหลวง
ประธานราษฎร์นิกรได้รับการดูแลอย่างดียิ่งจากทายาทของตระกูลประธานราษฎร์นิกรด้วยดีมาโดยตลอด โดย ดร.
รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร และคุณกฤษณ์ ประธานราษฎร์นิกร ได้บริจาคเงินสมทบการก่อสร้างอาคาร 3 (อาคารชู
ชาติ ประธานราษฎร์นิกร) อีก 2,000,000 บาท และได้จัดต้ังมูลนิธิ ชูชาติ ประธานราษฎร์นิกร เพื่อน าดอกผลมา
เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ และเมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 ได้บริจาคเงินสมทบ
ให้กับมูลนิธิฯอีก 1,000,000 บาท เพื่อให้มีดอกผลมากพอท่ีจะเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ 

 

http://www.lpt.ac.th/
mailto:info@lpt.ac.th
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2.1.3 การจัดการศึกษา  

   จัดการศึกษาในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คหกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
และพาณิชยกรรม  
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

-หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน            

2.1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา                             

            สภาพชุมชน 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรต้ังอยู่ในบริเวณชุมชนเมืองติดกับสถานีขนส่ง  

อ าเภอหาดใหญ่ 

   สภาพเศรษฐกิจ 

   วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าและการข่นส่ง 

   สภาพสังคม 

   เป็นลักษณะของเมืองมีขนาดกระชับตัวมากลักษณะของอาคารส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ลักษณะ
เป็นตึกแนวพาณิชย์ช้ันล่างและอาศัยอยู่ชั้นบน 
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   หัวหน้างานปกครอง 
 นายธนวรรธน์  ถนอนชู  

  

หัวหน้างานวัดผลประเมินผล 
นางดาวใจ  ฤทธิเดช 

หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
   นายประสทิธ์  ทองบัว 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี 
นายสว่าง คงชนะ 

  

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
นายณภัทร  โฆษิตพันธวงศ์ 

  

หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ 
   นายพุทธิพงศ์ อุยยะพัฒน์ 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
   นางสาวทรรศินา  ศรีธรรมรตัน ์

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายภัทระ  พนัสอ าพล 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ  
นายจ านนท์  คงพรหม 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นายจ านนท์  คงพรหม 

หัวหน้างานการเงิน                                                                                                  
นางสาวจุฑามาศ  ขวัญเดช                                                                                                                            

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา                
นายจเร สุทธิภักดี                                                              

  
หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน                

นางกอบพร  ศรีทพิยราษฎร ์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางวารุณี  ผการัตน์ 

แผนกวิชาชีพตามสาขาที่เปิดสอน 
นายอ านาจ   มณี    แผนกวิชาช่างยนต์ 
นายสุริยา    ทองมาก    แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
นางสาวจารุวรรณ   มากชิต  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
นายธีรชัย    มากชิต  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
ว่าที่ ร.ต.เจริญพล   อินขัน  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
นายอัคคกิตติ์   แก้วด า  แผนกช่างเชื่อมช่างโลหะ 
นายปริญญา   อินทศร   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
นายนฤพล    หนูทอง   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางกลั่นทิพย์  ไส้เพี้ย   แผนกวิชาการบัญชี 
นางสาวสุพรรณี  เส้งว่ัน  แผนกการตลาด 
นางสุพัตรา   ทองธรรมชาติ  แผนกวิชาคหกรรมศาสตร ์
นางกุลนิษฐ์   เชื้อแหลม  แผนกวิชาการโรงแรมฯ 
นางสาวนันท์นภัส   ตะนุสะ   แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางดวงกมล  พรหมชาติ  แผนกวิชาหัตถกรรม 
 
 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
นายเอกชัย  มณี 

ผู้อ านวยการวทิยาลยัฯ 
นายสุคนธ์  แก้วแท้ 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายอาธิ  ศิริยา 

 

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
   นางสาวหทัยชนก  จิตปลื้ม 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
นางจุไรรัตน์  ทองบัว 

หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาล 
นางสาวขนิษฐา  ชูเชิด 

  

หัวหน้างานการบัญชี                                                                                         
นางกลั่นทิพย์  ไส้เพี้ย 

 

หัวหนา้งานพสัดุ 
นายอดินนัต ์ สะแต 

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
   นางวารุณี  ผการัตน์ 

หัวหน้างานวางแผนงบประมาณ 
นางกัลยา  ราชเล็ก 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
 นางสาวปรียา  ทองวงศ์ 

คณะกรรมการบริหาร 

หัวหน้างานบุคลากร                                                                                                  
นางวิภาวี  แสงธนู 

 

หัวหน้างานความร่วมมือ 
  นางสาวพนิตกานต์  แก้วโกมล 

 

หัวหน้าประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวหรรษา  ชูด า 

 
หัวหน้างานทะเบียน 

นางสาวนงเยาว์  กาญจนภูมิ 

หัวหน้างานโครงการพิเศษ ฯ 
นายธนา  หยีหล้าหนี 

  

 

   
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

     
    

 
 

    
         
        

 
 
 
 

 
     

 
  

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นายปริญญา  อินทศร 2
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชพีหลวงประธานราษฎร์นิกร 
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2.3  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ 
2.3.1  ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ตารางที่ 2.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  

  

หลักสูตร/ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน

แรกเข้า 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ร้อยละ  
70-79.99 

ร้อยละ  
60-69.99 

ร้อยละ 50-
59.99 

ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ปวช.                 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                 
  สาขาวิชาช่างยนต์                 
    สาขางานยานยนต์ 90 34 37.78         √ 

    สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) 42 27 64.29     √    

  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน                 
    สาขางานเครื่องมือกล 48 15 31.25         √ 
  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ                 
    สาขางานโครงสร้าง 46 11 23.91         √ 
  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง                 
    สาขางานไฟฟ้าก าลัง 135 52 38.52         √ 
 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์         
      สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  47 20  42.55      √ 

       
 
 

7        
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  สาขาวิชาก่อสร้าง         
         สาขางานก่อสร้าง 37 14 37.84     √ 
  สาขาวิชาซ่อมบ ารุง         
         สาขางานซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 44 11 25.00     √ 
  รวมประเภทวิชา 489 184 37.63     √ 
  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม         
       สาขาวิชาการบัญชี         
             สาขางานการบัญชี 42 25 59.52    √  
       สาขาวิชาการการตลาด         
             สาขางานการตลาด 34 17 50    √  
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ         
             สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 42 25 59.52    √  
  รวมประเภทวิชา 118 67 56.78    √  
  ประเภทวิชาคหกรรม         
    สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์           

หลักสูตร/ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน

แรกเข้า 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ร้อยละ  
70-79.99 

ร้อยละ  
60-69.99 

ร้อยละ 50-
59.99 

ต่ ากว่าร้อยละ 50 
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  สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 23 15 65.22    √   
รวมประเภทวิชา 23 15 65.22    √     

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                 
  สาขาวิชาการโรงแรม                 
    สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 25 19 76.00   √       

รวมประเภทวิชา 25 19 76.00   √     

รวมระดับ ปวช. 655 285 43.51        √ 

ปวส.                 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                 
  สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล                 
    สาขางานเทคนิคยานยนต์ 27 20 74.07   √     
    สาขางานเทคนิคยายนต์ (ทวิภาคี) 39 36 92.31 √         
  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต                 
    สาขางานเครื่องมือกล 27 11 40.74         √ 
    สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) 23 21 91.30 √       

   สาขาวิชาเทคนิคการผลิต             
  สาขางานเครื่องมือกล 27 11 40.74      √ 
  สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) 23 21 91.30 √     
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  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า                 
    สาขางานไฟฟ้าควบคุม 26 24 92.31 √ 

 
      

    สาขางานไฟฟ้าก าลัง  20 9 45.00   
 

    √ 
    สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 20 17 85.00 √         
  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์                 
    สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 18 15 83.33 √   

 
    

  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง           
 

    
    สาขางานก่อสร้าง 3 0 0.00     

 
  √ 

รวมประเภทวิชา 203 153 75.37   √       

       
        

 

 

 

หลักสูตร/ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ร้อยละ 80 

ขึ้นไป 
ร้อยละ  

70-79.99 
ร้อยละ  

60-69.99 
ร้อยละ 50-

59.99 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 
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 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ         
 สาขาวิชาการบัญชี         
 สาขางานการบัญชี (ปวช.) 15 15 100.00 √         
 สาขางานการบัญชี (ม.6) 12 5 41.67        √ 
  สาขาวิชาการตลาด                 
    สาขางานการตลาด (ปวช.) 12 9 75.00   √     

     สาขางานการตลาด (ม.6) 14 12 85.71 √   
 

    
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                 
    สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) 28 21 75.00   √       
    สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) 13 11 84.62 √   

 
    

รวมประเภทวิชา 94 73 77.66   √ 

 
    

รวมระดับ ปวส. 297 226 76.09   √       

รวมทั้งสิ้น 952 511 53.68       
 

√ 
 

   
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น =    511 คน

หลักสูตร/ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน

แรกเข้า 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ร้อยละ  
70-79.99 

ร้อยละ  
60-69.99 

ร้อยละ 50-
59.99 

ต่ ากว่าร้อยละ 50 

จ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา =        952  คน 

10        
 
 

11 
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2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ตารางที่ 2.2 จ านวนครูจ าแนกตามสาขาวิชา 

 

 

 

ที ่

 

 

แผนกวิชา /ชื่อ-สกุล 

 

 

คุณวุฒิ 

สถานภาพ เพศ ใบประกอบ 
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 

ครู
อัต

รา
จ้า

ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ผู้บริหาร 
1 นายสุคนธ์ แก้วแท้ การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา √     √   √     √ √ 

2 นายจ านนท์ คงพรหม การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา √     √   √     √ √ 

3 นายภัทระ พนัสอ าพล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา √   √  √   √ √ 

4 นายอาธิ ศิริยา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา √   √  √   √ √ 

แผนกวิชาช่างยนต์ 
1 นายอนุชาติ นาแก้ว ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล √   √  √    √ 
2 นายบรรลือศักด์ิ คะเนสม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล √   √  √    √ 

3 นายอ านาจ มณ ี การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา √   √  √   √ √ 

4 นายธนา หยีหล้าหนี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

การบริหารอาชีวศึกษา √   √  √   √ √ 

5 นายปกรณ์ สุขวัฒนโชติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล √   √  √    √ 

6 นายนิรุตต์ ทองเอียด ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต เคร่ืองกล   √ √  √    √ 

       
 
 

12 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)        ประจ าปีการศึกษา 2562  >>> 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 

7 นายกิตติ พูลแก้ว อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองกล   √ √  √    √ 

8 นายชโลธร ลีลาวุฒิ
ประเสริฐ 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองกล     √ √   √       √ 

9 นายปฏิภาณ ทองเสนอ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์     √ √   √       √ 

10 นายอดิชาต ฉลาด วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล     √ √   √       √ 

11 นายธรรมรินทร์ เพชรช ู ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ     √ √   √       √ 

12 นายกรวิทย์ ชูวิจิตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ     √ √   √       √ 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
1 นายธีรชัย มากชิต การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา √   √  √   √ √ 

2 นายอดินันต์ สะแต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ √   √  √   √ √ 

3 นายมีนิจ บุญแพทย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ  √  √  √    √ 

4 นายณภัทร โฆษิตพันธวงศ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ  √  √  √    √ 

5 นางสาวภัทรสิร ิ เจริญสุข ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ   √  √ √    √ 

6 นายภาคภูมิ สว่างรัตน์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ   √ √ √ √    √ 

7 นายณัฐพล สินธโร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์   √ √  √    √ 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
1 นายสุริยา ทองมาก ปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา √   √  √   √ √ 

2 นายเอกชัย มณ ี ปทส. ครูเทคนิคไฟฟา้ก าลัง √   √  √   √ √ 

3 นายสว่าง คงชนะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

ไฟฟ้าก าลัง √   √  √   √ √ 

4 นายสุรชัย แย้มทิม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

บริหารอาชีวศึกษา √   √  √   √ √ 

5 นายอ านวย ลาพินี การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา √   √  √    √ 

6 นายสันติ สุวรรณวงศ ์ ปทส. ช่างไฟฟ้า √   √  √    √ 
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7 นายประสิทธ์ิ ปิวิถะ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า   √ √  √    √ 

8 นายธนาวุฒิ วีระสิงห ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม     √ √   √       √ 

9 นายศุภชัย ฉ้วนกลิ่น วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า     √ √   √       √ 

10 นางสาวภัทรสุดา ภักดี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า     √   √ √       √ 

11 นางสาวพีรดา พรหมยก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า     √   √ √       √ 

12 นายฑฤบดินทร์ บุญเลิศ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า     √ √   √       √ 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์        √ 

1 นางจารุวรรณ มากชิต การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา √       √ √       √ 

2 นางกัลยา ราชเล็ก ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงอิเล็กทรอนิกส์ √       √ √     √ √ 

3 นายพุทธิพงศ์ อุยยะพัฒน์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม   √   √   √     √ √ 

4 นายณัฐรัชต์ ลิ้มชูนพรัตน์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   √ √ √   √       √ 

5 นายสุภัทรชัย สมพรหม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม     √ √   √       √ 

6 นายอดิศร ซ้ายขวัญ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม     √ √   √       √ 

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

1 นายอัคคกิตต์ิ แก้วด า ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

เคร่ืองกล √     √   √       √ 

2 นายอภิทักษ์ ภักดี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ √   √ √   √       √ 

3 นางสาวจริยา สระศร ี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ    √   √ √       √ 

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง         √ 

1 ว่าท่ี ร.ต.เจริญพล อินขัน วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา √     √   √     √ √ 

2 นายจเร สุทธิภักดี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

โยธา √     √   √     √ √ 
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3 นางสาวปัทมาวดี   รัตนากาญจน์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ     √   √   √     √ 

4 นายอภิสิทธ์ิ ชูช่วยค า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา     √ √ √ √ √     √ 

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน        √  √    √ 

1 นายปริญญา อินทศร อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล √     √   √       √ 

2 นายวิษณุ ขาวมาก ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ     √ √   √       √ 

3 นายบัตส่อหนี เพ็งโอ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ     √ √   √       √ 

4 นายประสิทธ์ิ ทองบัว เทคโนลียีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต     √ √   √       √ 

แผนกวิชาการบัญชี 
1 นางจุไรรัตน์ ทองบัว บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี √       √ √       √ 

2 นางรัตนา นิชรานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป √       √ √       √ 

3 นางกลั่นทิพย์ ไส้เพ้ีย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป √       √ √       √ 

4 นางรพีพันธ์ วารีกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจศึกษา การเลขานุการ √       √ √       √ 

5 นางสรณ ี โยธารักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป √       √ √       √ 

6 นางสาวส าลี จินดาพล ครุศาสตร์บัณฑิต ธุรกิจศึกษา  √       √ √       √ 

7 นางสาวนงเยาว์ กาญจนภูมิ บัญชีบัณฑิต การบัญชี √       √ √       √ 

8 นางชไมพร พลเพ็ชร บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจศึกษา การเลขานุการ √       √ √       √ 

แผนกวิชาการโรงแรมฯ 
1 นางกุลนิษฐ์ เชื้อแหลม คหกรรมศาสตร์บัณฑิต ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย √       √ √       √ 

2 นางสาวจรินธร แสงอุไร ศิลปศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   √ √   √ √       √ 

แผนกวิชาการตลาด 
1 นางสุพรรณ ี เส้งว่ัน บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทั่วไป √       √ √       √ 

2 นางเพียงเพ็ญ เพชรประดับ ครุศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว √       √ √       √ 

3 นางสาวปรียา ทองวงศ ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ √       √ √     √ √ 
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4 นางอรทัย หนูทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด     √   √ √       √ 

5 นางสาวลัดดาวร
รณ 

มณีโชค บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด     √   √ √       √ 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร ์
1 นางสุพัตรา ทองธรรมชาติ ศึกษาศาสตรบ์ัณฑิต คหกรรมศาสตร์ √       √ √       √ 

2 นางสาวรชยา บุญศิร ิ คหกรรมศาสตร์บัณฑิต ธุรกิจคหกรรมศาสตร์     √   √ √       √ 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1 นายนฤพล หนูทอง วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ √     √   √     √ √ 

2 นางวิภาวี แสงธนู ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา √     √ √ √     √ √ 

3 นายณัฐพล หวันสู บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     √ √   √       √ 

4 นายขจรวุฒิ มณีฉาย ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีทางการศึกษา     √ √   √     √ √ 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
1 นางสุภา ขวัญนุ้ย ครุศาสตร์บัณฑิต ภาษาไทย √                 √ 

2 นางวารุณี ผการัตน์ ครุศาสตร์บัณฑิต บรรณารักษศาสตร์ √                 √ 

3 นางสาวขนิษฐา ชูเชิด ครุศาสตร์บัณฑิต ภูมิศาสตร์ √       √ √       √ 

4 นางสาวหรรษา ชูด า การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา √       √ √     √ √ 

5 นางสาวพนิตกานต์ แก้วโกมล การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา √       √ √     √ √ 

6 นางดาวใจ ฤทธิเดช ครุศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ √       √ √       √ 

7 นางกอบพร ศรีทิพยราษฎร ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง √       √ √     √ √ 

8 นางเฉลิมพร ชูศร ี ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการเป็น
นานาชาติ 

√       √ √     √ √ 

9 นางสาวหทัยชนก จิตปลื้ม ครุศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ √       √ √       √ 

10 นางนิภาภรณ์ ทองมาก ครุศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์     √   √ √       √ 

11 นายธนวรรธน์ ถนอมชู ครุศาสตร์บัณฑิต พลศึกษา     √ √   √       √ 
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12 นางรชา จันทรพงค ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป     √  √ √       √ 

13 นางทวิตียา จันทร์พริ้ม วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์     √   √ √       √ 

14 นางสาวกรองเงิน นวลนุ่น การศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา     √   √ √       √ 

15 Mr.Alfonso JR. Baguhin ปริญญาตรี       √ √   √      √ 

16 Miss Sinawon Phungshok 
Shimray 

ศิลปศาสตรบัณฑิต       √ √ √ √      √ 

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  
1 นางวนิดา แย้มทิม ครุศาสตร์บัณฑิต คหกรรมศาสตร์ √       √ √       √ 

2 นางสุภาภรณ ์ ลอยแก้ว คหกรรมศาสตร์บัณฑิต พัฒนาการเด็กและครอบครัว √       √ √       √ 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
1 นางสาวกุลอากร อ่ ามงคล คหกรรมศาสตรศ์ึกษา อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย √       √ √       √ 

2 นางสาวนันท์นภัส ตะนุสะ คหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ   √     √   √     √ 

3 นางสาววรรณา เก้ือสุวรรณ คหกรรมศาสตร์บัณฑิต อาหารและโภชนาการ     √   √   √     √ 

แผนกวิชาหัตถกรรม  
1 นางดวงกมล พรหมชาติ ครุศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ (ศิลปหัตถกรรม) √       √ √       √ 

รวมครูทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 91 คน 
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ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

ตารางท่ี 2.2 จ านวนครูจ าแนกตามสาขาวิชา (ต่อ)  
ที ่ แผนกวิชา /ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สถานภาพ เพศ ใบ

ประกอบ 
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 

ครู
อัต

รา
จ้า

ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ผู้บริหาร 

1 นายสุคนธ์ แก้วแท้ การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา           

2 นายจ านนท์ คงพรหม การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา           

3 นายภัทระ พนัสอ าพล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา           

4 นายอาธิ ศิริยา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา           

แผนกวิชาช่างยนต์ 
1 นายอนุชาติ นาแก้ว ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล             

2 นายอ านาจ มณ ี การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา           

3 นายธนา หยีหล้าหนี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

การบริหารอาชีวศึกษา           

4 นายปกรณ์ สุขวัฒนโชติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล             

5 นายนิรุตต์ ทองเอียด ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต เคร่ืองกล             

6 นายกิตติ พูลแก้ว อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองกล             

7 นายชโลธร ลีลาวุฒิ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองกล             
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ประเสริฐ 
8 นายอดิชาต ฉลาด วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล             

9 นายธรรมรินทร์ เพชรช ู ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ             

10 นายกรวิทย์ ชูวิจิตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ             

11 นายอดิศร เทพอรัญ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ             

12 ว่าท่ีร.อ.สิทธิโชค สถิรวณิชย์ ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์             

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
1 นายธีรชัย มากชิต การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา           

2 นายอดินันต์ สะแต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ             

3 นายมีนิจ บุญแพทย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ             

4 นายณภัทร โฆษิตพันธวงศ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ             

5 นางสาวภัทรสิร ิ เจริญสุข ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ             

6 นายภาคภูมิ สว่างรัตน์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ             

7 นายณัฐพล สินธโร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์             

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
1 นายสุริยา ทองมาก ปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา           

2 นายเอกชัย มณ ี ปทส. ครูเทคนิคไฟฟา้ก าลัง             

3 นายสว่าง คงชนะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 
 

ไฟฟ้าก าลัง           

4 นายสุรชัย แย้มทิม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

บริหารอาชีวศึกษา           

5 นายอ านวย ลาพินี การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา           

6 นายสันติ สุวรรณวงศ ์ ปทส. ช่างไฟฟ้า             
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7 นายประสิทธ์ิ ปิวิถะ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า             

8 นายธนาวุฒิ วีระสิงห ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม             

9 นายศุภชัย ฉ้วนกลิ่น วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า             

10 นางสาวพีรดา พรหมยก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า             

11 นายฑฤบดินทร์ บุญเลิศ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า             

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
1 นางจารุวรรณ มากชิต การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา             

2 นางกัลยา ราชเล็ก ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงอิเล็กทรอนิกส์           

3 นายพุทธิพงศ์ อุยยะพัฒน์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม             

4 นายณัฐรัชต์ ลิ้มชูนพรัตน์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์             

5 นายสุภัทรชัย สมพรหม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม             

6 นายอดิศร ซ้ายขวัญ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม             

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
1 นายอัคคกิตต์ิ แก้วด า ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต 
เคร่ืองกล           

2 นายอภิทักษ์ ภักดี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ             

3 นางสาวจริยา สระศร ี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ             

4 นางสาวอรทัย ทองนุ่น ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ             

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

1 ว่าท่ี ร.ต.เจริญพล อินขัน วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา             

2 นายจเร สุทธิภักดี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

โยธา           

3 นางสาวปัทมาวดี   รัตนากาญจน์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ             
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4 นายอภิสิทธ์ิ ชูช่วยค า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา             

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
1 นายปริญญา อินทศร อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล             

2 นายวิษณุ ขาวมาก ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ             

3 นายบัตส่อหนี เพ็งโอ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ             

4 นายประสิทธ์ิ ทองบัว เทคโนลียีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต             

แผนกวิชาการบัญชี 
1 นางจุไรรัตน์ ทองบัว บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี             

2 นางรัตนา นิชรานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป             

3 นางกลั่นทิพย์ ไส้เพ้ีย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป             

4 นางรพีพันธ์ วารีกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจศึกษา การเลขานุการ             

5 นางสรณ ี โยธารักษ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ           

6 นางสาวส าลี จินดาพล ครุศาสตร์บัณฑิต ธุรกิจศึกษา              

7 นางสาวนงเยาว์ กาญจนภูมิ บัญชีบัณฑิต การบัญชี             

8 นางชไมพร พลเพ็ชร บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจศึกษา การเลขานุการ             

แผนกวิชาการโรงแรมฯ 
1 นางกุลนิษฐ์ เชื้อแหลม คหกรรมศาสตร์บัณฑิต ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย             

2 นางสาวจรินธร แสงอุไร ศิลปศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 

            

แผนกวิชาการตลาด 
1 นางสุพรรณ ี เส้งว่ัน บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทั่วไป             

2 นางสาวปรียา ทองวงศ ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ           

3 นางอรทัย หนูทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด             

4 นางสาวลัดดาวร
รณ 

มณีโชค บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด             
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5 นางสาวอภิญญา เสียมไหม ครุศาสตรบัณฑิต ธุรกิจศึกษา             

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร ์
1 นางสุพัตรา ทองธรรมชาติ ศึกษาศาสตรบ์ัณฑิต คหกรรมศาสตร์             

2 นางสาวรชยา บุญศิร ิ คหกรรมศาสตร์บัณฑิต ธุรกิจคหกรรมศาสตร์             

3 นางสาวเบญจ
วรรณ 

ภูศักด์ิ
รังสฤษฏ ์

ปวส. การบัญชี             

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1 นายนฤพล หนูทอง วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ           

2 นางวิภาวี แสงธนู ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา           

3 นายณัฐพล หวันสู บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ             

4 นายขจรวุฒิ มณีฉาย ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีทางการศึกษา           

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
1 นางสุภา ขวัญนุ้ย ครุศาสตร์บัณฑิต ภาษาไทย             

2 นางวารุณี ผการัตน์ ครุศาสตร์บัณฑิต บรรณารักษศาสตร์             

3 นางสาวขนิษฐา ชูเชิด ครุศาสตร์บัณฑิต ภูมิศาสตร์             

4 นางสาวหรรษา ชูด า การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา           

5 นางสาวพนิต
กานต์ 

แก้วโกมล การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา           

6 นางดาวใจ ฤทธิเดช ครุศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์             

7 นางกอบพร ศรีทิพย
ราษฎร ์

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง           

8 นางเฉลิมพร ชูศร ี ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการเป็น
นานาชาติ 

          

9 นางสาวหทัยชนก จิตปลื้ม ครุศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์             

10 นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา           
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11 นางนิภาภรณ์ ทองมาก ครุศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์             

12 นายธนวรรธน์ ถนอมชู ครุศาสตร์บัณฑิต พลศึกษา             

13 นางรชา จันทรพงค ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป             

14 นางทวิตียา จันทร์พริ้ม วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์             

15 นางสาวกรองเงิน นวลนุ่น การศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา             

16 นางสาววรนาถ แก้วด า ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาไทย             

17 Mr.Alfonso JR. Baguhin ปริญญาตรี               

18 Miss Sinawon Phungshok 
Shimray 

ศิลปศาสตร์บัณฑิต               

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

1 นางสาวกุลอากร อ่ ามงคล คหกรรมศาสตรศ์ึกษา อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย             

2 นางสาวนันท์นภัส ตะนุสะ คหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ             

3 นางสาววรรณา เก้ือสุวรรณ คหกรรมศาสตร์บัณฑิต อาหารและโภชนาการ             

แผนกวิชาหัตถกรรม  

1 นางดวงกมล พรหมชาติ ครุศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ (ศิลปหัตถกรรม)             

รวมครูทั้งหมด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 92 คน 
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ตารางที่ 2.3 จ านวนบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามงาน 

ท่ี 
แผนกวิชา /ชื่อ-

สกุล 
คุณวุฒิ 

งานตามโครงสร้างบริหาร
สถานศึกษา 

 ประเภท 

 
ข้า

รา
ชก

าร
 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

1 นางสาวจุฑามาศ ขวัญเดช ปริญาตรี การบัญชี 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
(หัวหน้างานการเงิน) 

 

 
    

2 นางสาวประภัสสร จันทภาโส ปวส. การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน       

3 นางสาวณัฐฐา หนูเสน ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน       

4 นางสาวอัญชลี ค าสุวรรณ 
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
 

    
 

5 นางสาวจริยา ชนะถาวร 
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

การจัดการท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
 

    
 

6 นายจ าลอง ลัภกิตโร ศิลปศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ       

7 นางสาวนาเดีย เบ็ญโส๊ะ 
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
 

    
 

8 นายสกรรจ์ ขุนแก้ว ปวช. ช่างไฟฟ้า 
เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ (พนักงานขับ
รถ) 

 
    

 

9 นายสนิท สร้อยสังทอง ปวส. เครื่องกล 
เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ (พนักงานขับ
รถ) 
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10 นายดาหริด บินหมาน ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน       

11 นางสาวรัศมี ปิยะพงศ์ไพศาลกุล ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน      

12 นางสาวพิชญดา พรหมวิหาร ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน      

13 
ว่าท่ีร้อยตรีสังข์
เกียรต ิ

สุขเกษม ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ 
  

  
 

14 นางสาวเบญจภรณ์ ทองดี ปวส. การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี      

15 นางสาวศิรินทิพย์ ตรีวัย ปวส. การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานบริหารทั่วไป      

16 นางวิภาศรี วงศ์ศราวิทย์ 
อนุปริญญา
วิทยาศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 
  

  
 

17 นายสุชาติ แสงแก้วสุข ปวช. การบัญชี 
เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 
(นักการ) 

  
  

 

18 นายทวีสุทธิ์ สุวรรณบุญ ปวส.   
เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 
(นักการ) 

  
  

 

19 นางพรทิพย ์ ต้นเถาว์ ม.3 - 
เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 
(แม่บ้าน) 

  
  

 

20 นางสาวอฑิภา คุณาวิทยากร ปวช. การจัดการ 
เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 
(แม่บ้าน) 

  
  

 

21 นางปรีดา แก้วประกอบ ม.6 - 
เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 
(แม่บ้าน) 

  
  

 

22 นางกฤษณา มาลีอังศุกุล ม.6 - 
เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 
(แม่บ้าน) 

  
  

 

23 นายสมคิด บัวทอง ม.6  - ยามรักษาการณ์      

24 นายธีระ จันทชาติ ม.3 - ยามรักษาการณ์      
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25 นายปรีชา ศรีวิลัย ปวช. บัญช ี ยามรักษาการณ์      

26 นายสมนึก ไชยถาวร ปวช. ช่างเคหภัณฑ์ 
เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 
(นักการ) 

  
  



 

                                                                                                                              
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร รวม 26 คน 

1 0 25 
 

ฝ่ายวิชาการ  

1 นางสาวธนวรรณ อุ้ยนอง การศึกษาบัณฑิต 
การวัดและประเมินทาง
การศึกษา 

เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลและ
ประเมินผล 

  
  

 

2 นางสาวอรัญญา จินดาด า 
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

บริหารธุรกิจ(การบัญชี) 
เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลและ
ประเมินผล 

  
  

 

3 นางสาวเอกอนงค์ แสงดี 
วิทยาศาสตร์
บัณฑิต 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

  
  

 

4 นางจิดาภา หนูเกต 
วิทยาศาสตร์
บัณฑิต 

เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 

เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 
เจ้าหน้าท่ีงานส่ือการเรียนการ
สอน 

  

  

 

5 นางศุภกาญจน ์ จันอิ่ม ครุศาสตร์บัณฑิต บรรณารักษศาสตร์ 
เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

  
  

 

6 ว่าท่ีร้อยตรีธิวัฒน ์ บุญส่ง ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

  
  

 

7 นางสาวอุดารัตน์   วุ่นน้อย การศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

  
  

 

                                                                                                                  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รวม 7 คน 

0 0 7 
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

1 นางสาวนิสา แก้วงาม 
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

การตลาด 
เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษ 
เจ้าหน้าท่ีงานครูที่ปรึกษา 

  
  

 

2 
นางสาวบังอร
สุวรรณ ี

อริยะโส 
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

บริหารธุรกิจ 
เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา 

  
  

 

3 นางสาวกมลชนก ศรีแก้ว ปวส. การบัญชี 
เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

  
  

 

4 นางสาวเกวลี คชรัตน์ 
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน 

  
  

 

5 นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีแก้ว บัญชีบัณฑิต การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง      

                                                                                                                                    
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา รวม 5 คน 

0 0 5 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

1 นางจิราภรณ ์ เพ็ชรสลับศรี ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและ
งบประมาณ 

  
  

 

2 นางสาวลัดดาวัลณ์ ขวัญคง เทคโนโบยีบัณฑิต 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม 

เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

  
  

 

3 นางสาวจิดาภา ตันจะโข ศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการท่ัวไป 

เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือ 
เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลผลิต
การค้าและประกอบธุรกิจ 
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4 นางสาวกนกอร บุญยืน 
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

การจัดการท่ัวไป 

เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

  

  

 

                                                                                                                                      
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รวม 4 คน 

0 0 4 
 

รวมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ปีการศึกษา 2562 จ านวน  42 คน 1 0 41  
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2.3.3 ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
การด าเนินงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษา และสาขาวิชาท่ีเปิดสอนปัจจุบันสถานศึกษาเปิดท าาการ สอน

ระดับ และประเภทวิชาดังนี้  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 4 ประเภทวิชาคือ ช่างอุตสาหกรรม คหกรรม  
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวประกอบไปด้วยสาขาดังนี้  
 ปวช. 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  
 สาขาวิชาช่างยนต์ 

สาขางานยานยนต์  
สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)  

  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
   สาขางานเครื่องมือกล 
  สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
   สาขางานโครงสร้าง 
  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
   สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
   สาขางานก่อสร้าง 
  สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง 
   สาขางานซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 
 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
 สาขาวิชาพณิชยการ 

   สาขางานการบัญชี 
  สาขาวิชาการตลาด 
   สาขางานการตลาด 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

ประเภทวิชาคหกรรม          
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
   สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 

      29 
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
  สาขางานการโรงแรม 
   สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี) 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน ๓ ประเภทวิชา คือ ประเภท วิชา ช่าง
อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  สาขาวิชาเครื่องกล 
   สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
   สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 
  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
   สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) 
  สาขาไฟฟ้าก าลัง 
   สาขางานไฟฟ้าควบคุม 
   สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการบัญชี 
  สาขาวิชาการบัญชี (ปวช.) 
   สาขางานการบัญชี (ม.6) 

สาขาวิชาการตลาด 
  สาขาวิชาการตลาด (ปวช.) 
   สาขางานการตลาด (ม.6) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) 
   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน รับผู้ท่ีจบการศึกษาต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ขึ้นไป โดย ใช้เวลาเรียนในแต่
ละรายวิชาส้ัน ๆ ไม่เกิน 225 ช่ัวโมง เปิดสอน 4 สาขาวิชาดังนี้  

 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  
 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  
 สาขาวิชาหัตถกรรม 
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2.3.4 ด้านอาคารสถานที่ 
แบบแปลน วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 2.4 รายชื่ออาคารสถานที่ 
  

ช่ืออาคาร จ านวน (ห้อง) 
อาคารเรียน 1 (ตึกอ านวยการ) 20 
อาคารเรียน 2 12 
อาคารเรียน 3 25 
อาคารศูนย์วิทยบริการ 12 
อาคารอเนกประสงค์ 6 
โรงงาน 1 เทคนิคพื้นฐาน 3 
โรงงาน 2  พัสดุกลาง 3 
โรงงาน 3 ช่างยนต์เล็ก 6 
โรงงาน 4 ช่างยนต์ 6 
โรงงาน 5 ช่างเชื่อม 3 
โรงงาน 6 ช่างก่อสร้าง 5 
อาคารเรียน 4 โรงงาน 4 ช้ัน 5 
อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ 5 
อาคารปฏิบัติการอนกประสงค์ 1 

รวมท้ังส้ิน 111 ห้อง 
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พ้ืนท่ี  20  ไร่  - งาน  - ตารางวา 

มาตราส่วน 1: 2000 

ทิ

2

ไปสะเดา ไปสงขลา  (ถ.กาญจนวานิช ) 
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2.3.5 ด้านงบประมาณ 
ตารางที ่2.5  งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 

งบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 
1.งบบุคลากร 28,442,718.08 
2.งบด าเนินงาน 5,093,022.18 
3.งบลงทุน 15,052,670.00 
4.งบเงินอุดหนุน 14,975,978.11 
5.งบรายจ่ายอื่น 1,962,492.16 

รวมท้ังส้ิน 65,526,880.53 
 
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา  
 

ปรัชญา        
   ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม น าวิชาการ บริการสังคม คือปรัชญาการท างานของสถานศึกษาท่ีใช้
หลักในการด าเนินการบริหารวิทยาลัยฯ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อัตลักษณ์        
  “ จิตบริการ  ช านาญวิชาชีพ ”       
 เอกลักษณ์        
   “ บริการวิชาชีพ บริการสังคม ”  
2.5  วิสัยทัศน พันธกิจ   เปาประสงค ยุทธศาสตร และกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  
 

2.5.1 วิสัยทัศน์         
  มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ     
 

2.5.2  พันธกิจ         
พันธกิจ 1 จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ 
พันธกิจ 2    บริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้าน 

วิชาชีพ 
พันธกิจ 3   ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
พันธกิจ 4 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วน 

ต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ 
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พันธกิจ 5  ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

พันธกิจ 6  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และ 
ขับเคล่ือนสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเช่ียน 

2.5.3   เป้าประสงค์ / เป้าหมาย         
  1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ      
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์     
  3. มีระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ      
  4. มีระบบภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ และวิชาชีพ กับภาคส่วนต่างๆ    
  5. พัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์แก่
  ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
  6. มีระบบการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ
 ขับเคล่ือนสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 

 2.5.4  กลยุทธ์ ของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ให้ผู้เรียนมีทักษะ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา   

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ด้านการท าวิจัย พัฒนานวัตกรรม และ 
ส่ิงประดิษฐ์  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบจัดการความเส่ียงด้วยช่องทางท่ีหลากหลาย ยืดหยุ่น เทคโนโลยี 
สารสนเทศท่ีทันสมัย ดูแล ติดตาม เฝ้าระวัง นักเรียน นักศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และบูรณาการท้ังระบบด้วยหลักการ 
ประกันคุณภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 6 ประชาสัมพันธ์ และแนะแนวเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา 
สายอาชีพให้กับผู้ปกครองและชุมชน   

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ โรงฝึกงาน วัสดุครุภัณฑ์ 
การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการสอนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ 8 สร้างความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอก ใน 
การจัดการศึกษาสายอาชีพ ท้ังในระบบนอกระบบ สร้างแหล่งเรียนรู้ และสถานท่ีฝึกประสบการณ์ ท่ีหลากหลาย 
ยืดหยุ่น  

กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ  
และสร้างแรงจูงใจ ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับหน้าท่ีรับผิดชอบ  

กลยุทธ์ที่ 10 จัดกิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และรักษา 
ส่ิงแวดล้อมให้แก่ชุมชน และสังคม  
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

 ความภาคภูมิใจของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

 2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 

ช้ินงานนวัตกรรม เครื่องวัดแรงบีบมือแบบคู่เพื่อคนไทย 
๑. รางวัลอันดับท่ี 3 (ช้ินงานเดียวของ สอศ. ท่ีได้รับรางวัล ในการแข่งขันร่วม สถานศึกษา

สังกัด สกอ, สพฐ, และสอศ.) ในงานการประกวดนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 จากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กรมพลศึกษา 

๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ในงานการประกวดนักคิดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 จากส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

๓. ได้น าช้ินงานเครื่องวัดแรงบีบมือแบบคู่เพื่อคนไทย ไปขยายผล สู่การเผยแพร่  สู่ชุมชน 
และได้ท าโครงการร่วมการเพิ่มมูลค่าส่ิงประดิษฐ์การใช้ประโยชน์  (Co-funding) 
(MOU=สอศ.+วช.) กับชุมชน สถานพยาบาลต่างๆ ในเขตพื้นท่ี ท่ีขาดแคลนเครื่องมือ
เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ มือ แขน ในการลดภาวะความเส่ียง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง มือ 
แขน ได้ 

2.6.2 รางวัลและผลงานของผู้เ รียน มีดังนี้            
                          

1) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชา พาณิชยกรรม  
ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจ าปีการศึกษา 2562  

ตารางที่  2.6 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
 

ท่ี รายการ รางวัล 
ทักษะวิชาชีพ 
1 ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

( E- Commerce) 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี รองชนะเลิศอันดับ 2 
ทักษะพื้นฐาน 
1. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับ ปวส. เรื่องเครื่อง

ค่ัวเมล็ดกาแฟ V. 2 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

2. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

3. การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาจีนกลาง  รองชนะเลิศอันดับ 2 
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2) การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ปี  
การศึกษา 2562 

ตารางที่  2.7 ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  
 

ท่ี รายการ รางวัล 
1. เครื่องวัดแรงบีบมือแบบคู่เพื่อคนไทย  ชนะเลิศ 

ประเภทท่ี 1 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. เครื่องค่ัวเมล็ดกาแฟ V. 2 รองชนะเลิศ 
ประเภทท่ี 2 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
3. จักรยานสามล้อพลังงานลม รองชนะเลิศ 

ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  

4. แขนเทียมส าหรับคนพิการ รองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภทท่ี 7 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบบรรเทาสาธารณภัย  
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ส่วนที่ 3  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  

มาตรฐานการศ ึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ประกอบดวย 3 มาตรฐาน                     
9 ประเด  นการประเม ิน ด ังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
การจ ัดการอาช ีวศ ึกษา เปนการจ ัดการศ ึกษาเพ ื ่อพ ัฒนาผูส  าเร  จการศ ึกษาอาช ีวศ ึกษาใหม ีความรู 

ม ีท ักษะและ การประย ุกตใชเปนไปตามมาตรฐานค ุณว ุฒ ิอาช ีวศ ึกษาแตละระดับการศ ึกษา และม ีค ุณธรรม 
จริยธรรม และค ุณล ักษณะ ท ี่พ ึงประสงค ประกอบดวยประเด นการประเม ิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู 
ผูส าเร จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว

ปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเนนความร ูเชิงทฤษฎี และหรือขอเท จจริง      
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

            1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ผูส าเร จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ

ชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ
การด ารงชีวิตอยูรวมกับ ผอูื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผูส  าเร  จการศ ึกษาอาช ีวศ ึกษาม ีค ุณธรรมจร ิยธรรม จรรยาบรรณว ิชาช ีพ เจตคต ิและก ิจ

น ิส ัยท ี ่ดี ภ ูม ิใจ และร ักษาเอกล ักษณของชาต ิไทย เคารพกฎหมาย เคารพส ิทธ ิของผูอ ื่น ม ีความร ับผ ิดชอบ
ตามบทบาทหนาท ี่ของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยอ ันม ีพระมหากษ ัตริยทรงเปนประม ุข ม ีจิต
สาธารณะ และม ีจิตส านึกรักษสิ่งแวดลอม 

 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑท่ีก าหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใน

การจัด การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร จ ในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ี
ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด น การประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้านหลักศูตรอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  ชุมชน 

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติม
ใหทันตอ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถาน
ประกอบการหรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ ท่ีก าหนด ไดรับการ

พัฒนาอยางเปนระบบ ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข งทางวิชาการ
และวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเนน ผูเรียนเปนส าคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียน
และวัยท างาน  ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบัง
คับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ แตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดู
แลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

2.3 ดานการบริหารจ ั ด การ 
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน ห

องปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ส่ือ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยาง เต มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ 
สถานศึกษามีความส าเร จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญ

ท่ีหนวยงาน ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและ ผ ูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
 

สถานศ ึกษารวมม ือก ับบ ุคคล ช ุมชน องคกรตาง ๆ เพ ื ่อสรางส ังคมแหงการเร ียนรู ม ีการจ ัดท  า
นว ัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด นการประเม ิน ดังนี้ 

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตาง

ประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค 

งานวิจัย โดย ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผ ูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ี
สามารถน าไปใชประโยชนไดตาม วัตถุประสงค และเผยแพรสสูาธารณชน 
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ส่วนที่ 4   

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา   

 
 

สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ 

การศึกษา อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 

 1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

1.1.1) เชิงปริมาณ :  ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  

                จ านวน 569 คน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ :    ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  

                         คิดเป็นร้อยละ 89.79 

1.1.3) ผลสะท้อน  :    หน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 

                          ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ  

1.2 ) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

1.2.1) เชิงปริมาณ :    ผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

      ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน 237 คน 

                            1.2.2) เชิงคุณภาพ :     ผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

      ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็นร้อยละ 40.34 

1.2.3) ผลสะท้อน  :  หน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ 

      ยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทาง 

     การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)        ประจ าปีการศึกษา 2562  >>> 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 

ตารางที่ 4.1 สรุปประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน 
ค่าน้ําหนัก 

(1) 
ค่าคะแนน 

(2) 
คะแนนที่ได้ 

(1x2) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 103 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = 
       

   
  89.57 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
 √ ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  □ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  □ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 □ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ การศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 

 1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

1.1.1) เชิงปริมาณ :  1. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็น 

          ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระจ านวน 55 คน 

     2. ผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ    

     การประกอบอาชีพอิสระจ านวน 49 คน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ :        ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยฯมีผู้เรียน       

   ประสบความส าเร็จการเป็นผู้ประกอบการคิดเป็นร้อยละ    

   89.09 

1.1.3) ผลสะท้อน :         สถานประกอบการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง 

           สถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็น  

           ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

1.2.1) เชิงปริมาณ :      ผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  

      39 
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      จ านวน 2 ช้ิน 

1.2.2) เชิงคุณภาพ :   ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ 

        ระดับภาค: 

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการเขียน 

                                                      โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 การแข่งขันทักษะงานกลึง 

1.2.3) ผลสะท้อน :    หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 

      ยกย่องสถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะ วิชาชีพของ  

     ผู้เรียน  

ตารางที่ 4.2    สรุปประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน 
ค่าน้ําหนัก 

(1) 
ค่าคะแนน 

(2) 
คะแนนที่ได้ 

(1x2) 

1.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

1.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 19 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = 
      

  
 76.00 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 □ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  √ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  □ ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
 □ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  □ ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึ่ง 
ประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

 

1) ผลสัมฤทธิ์  

 1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

1.1.1) เชิงปริมาณ :   ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 511 คน  

1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผู้ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 53.68 
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1.1.3) ผลสะท้อน :   หน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ 

     ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1.2.1) เชิงปริมาณ :   ผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง 

     ประสงค์ จ านวน 1,713 คน 

1.2.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมิน อวท. ระดับเหรียญทอง ระดับกลุ่มจังหวัด 

1.2.3) ผลสะท้อน :   หน่วยงานภายนอก สถานประกอบการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    
                        ให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มี   
                        คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 

1.3) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  

1.3.1) เชิงปริมาณ :  ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ี 

     ผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ  

     เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 394 คน 

1.3.2) เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 

ท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ 
และ เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อย
ละ 94.25 

1.3.3) ผลสะท้อน :   สถานประกอบการ ภาครัฐและเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง   

ให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้ส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
ภาครัฐ และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    42 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)        ประจ าปีการศึกษา 2562  >>> 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 

 

ตารางที่ 4.3 สรุปประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ําหนัก 
(1) 

ค่าคะแนน 
(2) 

คะแนนที่ได้ 
(1x2) 

1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 2 4 

1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10 

1.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 89 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = 
      

  
 93.68 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 

 √ ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) □  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) □ ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   

□ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  □ ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

2) จุดเด่น  

       ด้านความรู้: 

                ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ : 

   - 

       ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์: 

       ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

3)จุดที่ควรพัฒนา 
    ด้านความรู้: 

         พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของอาชีวศึกษา (V-NET) 

ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้: 

               พัฒนาผู้เรียนท่ีมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์:  

       พัฒนาการดูแลแนะแนวผู้เรียน 

     4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี 

หลักสูตรก าหนด 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ  

หรือการประกอบอาชีพอิสระ และรับการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะ 

วิชาชีพในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

4. พัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

4.2 มาตรฐานที่ 2. การจัดการอาชีวศึกษา 

4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

  1) ผลสัมฤทธิ์ 

    1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ :  ประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็น   

                         หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบคิดเป็น 

                         ร้อยละ  100 

1.1.2) เชิงคุณภาพ :   ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น 

               ระบบ ระดับ ยอดเย่ียม 

1.1.3) ผลสะท้อน :    หน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ       

                         ยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   

                        อย่างเป็นระบบ  

 1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ ก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 

1.2.1) เชิงปริมาณ :    สาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน 

                 สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 

               หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม จ านวน 20 สาขางาน 
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1.2.2) เชิงคุณภาพ :   สาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร      

  ฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา       

  เดิมหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ95.00 

1.2.3) ผลสะท้อน :    หน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ 
ยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
อย่าง เป็น ระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือ  ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  

 

ตารางที ่4.4    สรุปประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน 
ค่าน้ําหนัก 

(1) 
ค่าคะแนน 

(2) 
คะแนนที่ได้ 

(1x2) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 =       
  

 100.00 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 √ ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  □ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  □ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   

□ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  □ก าลังพฒันา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในพัฒนาการจัด การ
อาชีวศึกษาด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์  

   1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

1.1.1) เชิงปริมาณ :     แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ  

       คิดเป็นร้อยละ100 

 1.1.2) เชิงคุณภาพ :    ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  
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     ระดับยอดเย่ียม 

1.1.3) ผลสะท้อน :     ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพแผนการจัดการ 

        เรียนรู้สู่การปฏิบัติ  

1.2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน              
การจัดการเรียนการสอน 

1.2.1) เชิงปริมาณ :     ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี 

   เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ   

    สอนจ านวน 91 คน 

1.2.2) เชิงคุณภาพ :     ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ 

        ปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการ    

        เรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 

1.2.3) ผลสะท้อน :      ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพแผนการจัดการ 

        เรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้เป็น         

        แบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน  

1.3) การจัดการเรียนการสอน  

1.3.1) เชิงปริมาณ : 1.   ครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชา 

       ท่ีสอน จ านวน 87 คน 

     2. ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน    

        จ านวน 91 คน 

     3. ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้          

        จ านวน 91 คน ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  

     4. ครูที่ใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ  

        แหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 

        91 คน 

     5. ครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ 

        แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 90 คน 

1.3.2) เชิงคุณภาพ :     ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  

        คิดเป็นร้อยละ 98.90 

1.3.3) ผลสะท้อน :      หน่วยงานภายนอก ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 

                           ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
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1.4) การบริหารจัดการช้ันเรียน  

1.4.1) เชิงปริมาณ :   1. ครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

        จ านวน 91 คน 

     2. ครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร 

        ประจ าช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน จ านวน 91 คน 

  3.  ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียน        

      ให้มบีรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จ านวน 91 คน 

     4. ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น   

        ต้ังใจในการเรียน จ านวน 91 คน 

     5. ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน 

        และด้านอื่น ๆ จ านวน 91 คน 

1.4.2) เชิงคุณภาพ :     ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน  

        คิดเป็นร้อยละ 100 

1.4.3) ผลสะท้อน :      หน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ ยอมรับต่อ 

                           คุณภาพการบริหารจัดการช้ันเรียน  

1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

1.5.1) เชิงปริมาณ :   1. ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วม 

        การพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 90 คน 

     2. ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 

        12 ช่ัวโมงต่อปี จ านวน 90 คน 

     3. ครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและ 

        การพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

        จ านวน 80 คน 

           4. ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ 

        การพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 53 คน 

     5. ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ 

        การพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่  

        จ านวน 52 คน 

1.5.2) เชิงคุณภาพ :     ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 

        วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 80.21 
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1.5.3) ผลสะท้อน :    องค์กร หน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ 

        ยอมรับ ต่อสมรรถนะของครูผู้สอน 

1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  

1.6.1) เชิงปริมาณ :      ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต 

        ความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 84 ห้อง 

1.6.2) เชิงคุณภาพ :     ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต 

            ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  

                  คิดเป็นร้อยละ100 

1.6.3) ผลสะท้อน :      หน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ ยอมรับต่อ 

                           คุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  เพื่อการ 

                           จัดการเรียน การสอนในช้ันเรียน 

ตารางที่ 4.5 สรุปประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน 
ค่าน้ําหนัก 

(1) 
ค่าคะแนน 

(2) 
คะแนนที่ได้ 

(1x2) 

1.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

1.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

1.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

1.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 

1.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 5 10 

1.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 =       
  

 100.00 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 √ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  □ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  □ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
□ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  □ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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  4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้าน
การบริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 

 1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  

1.1.1) เชิงปริมาณ :     ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหาร 

        จัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายและมีประสิทธิภาพ   

        โดยมีความเร็ว 100 Mbps  

1.1.2) เชิงคุณภาพ :     ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 

             สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  

                  ระดับยอดเย่ียม 

1.1.3) ผลสะท้อน :       สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

         จัดการท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน   
 

1.2) อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  

  1.2.1) เชิงปริมาณ :              ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  

                  มีโครงการพัฒนาและให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ :             ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน          

                                     ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  ระดับยอดเย่ียม 

  1.2.3) ผลสะท้อน :              หน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้ บริการ  

        อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  

        มีความพึงพอใจ        

1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  

1.3.1) เชิงปริมาณ :               ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบ  

        ประปาการคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการส่ือสาร    

        ภายในและระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษา 

        และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจ านวน 5 โครงการ 

1.3.2) เชิงคุณภาพ :               ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  

                                     ระดับปานกลาง 

1.3.3) ผลสะท้อน :                ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  

                  โดยภาพรวม เท่ากับ 3.48 
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1.4)   แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

1.4.1) เชิงปริมาณ :              ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย   

                                     บริการคิดเป็น ร้อยละ 90.07 

1.4.2)  เชิงคุณภาพ :              ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ      

                                     อยู่ในระดับยอดเย่ียม 

1.4.3) ผลสะท้อน :                ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์ 

        วิทยบริการ อยู่ในระดับมาก 
 

1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

1.5.1) เชิงปริมาณ :               ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีใช้    

                                     งานสถานศึกษาโดยมีความเร็ว 100 Mbps  

1.5.2) เชิงคุณภาพ :               ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

                  เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ระดับดี 

1.5.3) ผลสะท้อน :                ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ต   

        ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน   

        สถานศึกษา ระดับดี 

ตารางที่ 4.6 สรุปประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน 
ค่าน้ําหนัก 

(1) 
ค่าคะแนน 

(2) 
คะแนนที่ได้ 

(1x2) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 65 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน 
ค่าน้ําหนัก 

(1) 
ค่าคะแนน 

(2) 
คะแนนที่ได้ 

(1x2) 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 =       
  

 100.00 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

4.2.4 ด้านนํานโยบายสู่การปฏิบัติ  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาการจัด การ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์  

1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

1.1.1) เชิงปริมาณ :    1.สาขางานท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  

        คิดเป็นร้อยละ 25.00 

      2.ผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ   20.40 

1.1.2) เชิงคุณภาพ :      ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ     

                            ภาคี ระดับก าลังพัฒนา 

1.1.3) ผลสะท้อน :       สถานประกอบการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ 

         จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

                   ตารางที4่.7 สรุปประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน 
ค่าน้ําหนัก 

(1) 
ค่าคะแนน 

(2) 
คะแนนที่ได้ 

(1x2) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 =       
  

 100.00 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

 √ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  □ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  □ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน 
ค่าน้ําหนัก 

(1) 
ค่าคะแนน 

(2) 
คะแนนที่ได้ 

(1x2) 

 □ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  □ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

2) จุดเด่น 

          ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาหลักฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนด 

รายวิชาเพิ่มเติม 

 

        ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติมีคุณภาพ 

        ด้านการบริหารจัดการ 

สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด มีความพร้อมและเพียงพอกับ 

                   ผู้ใช้บริการ 

 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 

 - 

3)  จุดที่ควรพัฒนา 

        ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา : 

- 

       ด้านการจัดการเรียนการสอน : 

 พัฒนาให้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

       ด้านการบริหารจัดการ: 

 พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

       ด้านนํานโยบายสู่การปฏิบัติ: 

 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา: 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาหรือสาขางานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ 
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ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตาม ให้ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการ 

พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี ครูผู้สอนน าผลจากการพัฒนาตนเองและ 

การพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพ มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ 
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามรายการประเมิน
คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์  

1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

1.1.1) เชิงปริมาณ :   ครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร 

      สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 

1.1.2) เชิงคุณภาพ :   ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน 

      ร่วม ระดับยอดเย่ียม 

1.1.3) ผลสะท้อน :    สถานประกอบการ ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

      ในการบริหารสถานศึกษา  

1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

1.2.1) เชิงปริมาณ :   สาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากร 

      เพื่อการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 

1.2.2) เชิงคุณภาพ :   ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ 

     เรียนการสอน ระดับยอดเย่ียม 

 1.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาส่งเสริมจัดให้มีครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู 

ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 

 1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

1.3.1) เชิงปริมาณ :   กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  

                         จ านวน 6 กิจกรรม 

1.3.2) เชิงคุณภาพ :   ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  
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     ระดับยอดเย่ียม 
1.3.3) ผลสะท้อน :   หน่วยงานภายนอก ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ 

     ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา  
ตารางที่ 4.8   สรุปประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน 
ค่าน้ําหนัก 

(1) 
ค่าคะแนน 

(2) 
คะแนนที่ได้ 

(1x2) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 =       
  

 100.00 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

√ ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  □ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  □ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  

□ ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  □ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ 

พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามรายการประเมิน
คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์  

1.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัย 

1.1.1) เชิงปริมาณ :   ผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  

      งานวิจัย จ านวน 1 ช้ิน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ :   รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

      งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

      ระดับชาติ 

    “ เครื่องวัดแรงบีบมือแบบคู่เพื่อคนไทย”SPORT SCIENCE       

      Innovation contest การประกวดนวัตกรรมด้าน 
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วิทยาศาสตร์  การกีฬาภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้  วิ จัย  นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
กระทรวงการท่องเท่ียว   และกีฬากรมพลศึกษา ได้รับรางวัล
อันดับ 3     

1.1.3) ผลสะท้อน :    ส านักงานวิจัยแห่งชาติ ชุมชน ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องให้การ  

      ยอมรับยกย่องสถานศึกษาน าผลงานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์    

      งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้เรียนไป ใช้ประโยชน์หรือ  

      เผยแพร่ 
 

 

ตารางที ่4.9 สรุปประเด็นการประเมิน2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ําหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ําหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 15 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 =       
  

 100.00 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

 √ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  □ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  □ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   

□ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  □ก าลังพฒันา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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2) จุดเด่น 

               ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศึกษามีการบริการชุมชนและจิตอาสา 

               ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

  ผู้เรียนมีผลงานด้านนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยปรากฎในระดับชาติ 

3) จุดที่ควรพัฒนา 

     ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  พัฒนาการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตามให้ครูผู้สอนน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 

                   วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพที่        

                   ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
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ส่วนที่ 5  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

  
 สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาผลดังนี้ 
 

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 ตารางที่ 5.1   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละด้าน 

ประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
(1) 

ค่า
คะแนน 

(2) 

คะแนน
ที่ได้ 

(1x2) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 3 1 3 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 103 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = 
       

   
  89.57 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 19 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = 
      

  
 76.00 
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ตารางที่ 5.1   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละด้าน ประเด็นการ
ประเมิน (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
(1) 

ค่าคะแนน 
(2) 

คะแนนที่ได้ 
(1x2) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 2 4 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 89 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = 
      

  
 93.68 

 

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละด้าน 

ประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน 
ค่าน้ าหนัก 

(1) 
ค่าคะแนน 

(2) 
คะแนนที่ได้ 

(1x2) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 25 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 =       
  

 100.00 
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ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละด้าน ประเด็นการ
ประเมิน (ต่อ) 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน 
ค่าน้ าหนัก 

(1) 
ค่าคะแนน 

(2) 
คะแนนที่ได้ 

(1x2) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 85 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 =       
  

 100.00 

 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน 
ค่าน้ าหนัก 

(1) 
ค่าคะแนน 

(2) 
คะแนนที่ได้ 

(1x2) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน 
ค่าน้ าหนัก 

(1) 
ค่าคะแนน 

(2) 
คะแนนที่ได้ 

(1x2) 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 =       
  

 100.00 

 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน 
ค่าน้ าหนัก 

(1) 
ค่าคะแนน 

(2) 
คะแนนที่ได้ 

(1x2) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 =       
  

 100.00 

 
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละด้าน ประเด็นการ
ประเมิน  
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน 
ค่าน้ าหนัก 

(1) 
ค่าคะแนน 

(2) 
คะแนนที่ได้ 

(1x2) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 =       
  

 100.00 
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ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละด้าน ประเด็นการ
ประเมิน (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 15 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 =       
  

 100.00 

 
3. สรุปผลการประเมิน (SAR ) ของสถานศึกษา 
ตารางท่ี  5.4   สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

ผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์   

ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 87.57 ยอดเย่ียม 

ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 76 ดีเลิศ 

ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 93.68 ยอดเย่ียม 

คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.79 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   

ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 ยอดเย่ียม 

ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 ยอดเย่ียม 

ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 ยอดเย่ียม 

ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 ยอดเย่ียม 

คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 
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ผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  

ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 ยอดเย่ียม 

ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ งานวิจัย 100 ยอดเย่ียม 

คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 95.20    ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
          √ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  

□ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 

□ ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  

 □ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 

 □ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6   

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และผลการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเย่ียม” รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 6.1  แสดงความสัมพันธ์มาตรฐานและประเด็นการประเมินกับแผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1.  โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน  

    อาชีวศึกษา 
2.  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
3.  โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน 
    อาชีวศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1.  โครงการศึกษาดูงาน(ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ       
    อาชีวศึกษา) 
2.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานปูนช่างก่อสร้าง 
3.  โครงการแข่งขันการผสมเครื่องด่ืมม็อกเทลู่สากล 
4.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ระดับ  
    จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
5.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชรพระยะส้ัน 
6.  โครงการฝึกทักษะการซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
    คอมพิวเตอร์และส านักงาน 
7.  โครงการเสริมทักษะการตอกลายหนัง 
8.  โครงการฝึกทักษะงานมุ่งหลังคา Mettle Sheet 
9.  โครงการฝึกประสบการณ์ด้านการค้าปลีกและการค้าส่ง   
    เรื่องการจัดซื้อสินค้า 
10. โครงการจับจีบผ้าและผูกผ้า 
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ตารางที่ 6.1  แสดงความสัมพันธ์มาตรฐานและประเด็นการประเมินกับแผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

1.  โครงการบริการให้ค าปรึกษาและบริการสารสนเทศ    
    ให้กับนักเรียนนักศึกษา 
2.  โครงการอบรมครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล   
    ผู้เรียน 
3.  โครงการแก้ปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
4.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ใน 
    สถานศึกษา 
5.  โครงการยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ 
6.  โครงการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ปลูกจิตส านักท่ีดี  
    และความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ 

    สถานประกอบการและติดตามการน าไปใช้ 
2.  โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 และการ 
    พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการอบรมหลักสูตรร่วมกับสถานบันคุรุพัฒนา 
2. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
   โดยครูต่างชาติ 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา  
   (ศธ.02 ออนไลน์ 
 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสถานศึกษา 
   เช่ือมโยงหน่วยงานภายนอก 
2. โครงการก าจัดปลวกอาคารอ านวยการ 
3. โครงการจัดซื้อชุดถังขยะแยกประเภท จ านวน 15 ชุด 
4. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับเปล่ียนหลังคา  
   อาคารเรียน 3 
5. โครงการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการเรียน 

   การสอน 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1.  โครงการพัฒนาครูผู้สอนระบบทวิภาคีในสถานศึกษา 
    และครูฝึกในสถานประกอบการ 
2.  โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
3.  โครงการพัฒนาครูผู้สอนระบบทวิภาคีในสถานศึกษา 
    และครูฝึกในสถานประกอบการ 
4.  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาระบบทวิ 
    ภาคี 
5.  โครงการปัจฉิมนิเทศอาชีพในสถานประกอบการ 
6.  โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา ทวิภาคี  
    สู่คุณภาพมาตรฐาน 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้               

   ความรู้/องค์การวิชาชีพภายนอก 
2. โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ  
   (ภาษาอังกฤษ) 
3. โครงการฝึกอบรมและแลกเปล่ียนครูและนักศึกษากับ 
   สถานศึกษาในประเทศมาเลเซีย 
4. โครงการจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
5. โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
6. โครงการสานสัมพันธ์ช่างก่อสร้างจิตอาสาพัฒนา 
   วิทยาลัย 
7. โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
8. โครงการลงนามความร่วมมือกับต่างประเทศ (มาเลเซีย) 
9. โครงการอาชีวอาสาร่วมด้วยประชาชน 
10.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fixit center) 

  

ตารางที่ 6.1  แสดงความสัมพันธ์มาตรฐานและประเด็นการประเมินกับแผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการประกวดผลงานโครงการวิชาชีพส่ิงประดิษฐ์  
   นวัตกรรม 
2. โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และส่งเสริมนักเรียน 
   นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
3. โครงการสนับสนุนประกวดผลงานโครงการวิชาชีพ 
   ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา ระดับ     
   อาชีวศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ 
4. โครงการปรับปรุงช้ินงานส่ิงประดิษฐ์ระดับภาคและ 
   ระดับชาติ 
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