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คำนำ
การประกันคุณภาพการศึกษาจัดทาขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งกาหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่โดยตรง
ในการดาเนิ นการประกัน คุณ ภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยใช้หลัก เกณฑ์และแนวปฏิ บัติการประกั น
คุณภาพการศึกษา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ได้แก่ มาตรฐาน
ที่ 1 ด้านคุณ ลักษณะของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษาและ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
เชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จานวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้เรียนและ
ผู้สาเร็จการศึกษา 2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
4) ด้านการมีส่วนร่วมและ 5) ด้านปัจจัยพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ได้ดาเนินการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจาปี
การศึ ก ษา 2564 ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ข องส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ที่กาหนดให้สถานศึกษาจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดาเนินการตามแผนพัฒ นาการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา และ
จั ด ท ารายงานผลการประเมิ น ตนเองตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาต่ อ ส านั ก มาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรับรอง
การประกันคุณภายภายนอก
ขอขอบคุณ คณะผู้บริห าร คณะครู บุคลากร นักเรียน นั กศึก ษา สถานประกอบการและผู้มีส่ วน
เกี่ยวข้ องในการจัดท ารายงานผลการประเมิน ตนเอง ประจาปี การศึกษา 2564 ให้ส าเร็จลุล่วงและเกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ผลเป็นผลดีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนาทวีต่อไปจึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
พฤษภาคม ๒๕๖5
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สำรบัญ
คำนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
1.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1.3 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
2.2 แผนภูมิบริหารของสถานศึกษา
2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
2.4 ปรัชญาอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
2.5 วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
ส่วนที่ ๓ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ส่วนที่ ๔ รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ส่วนที่ ๕ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖1
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ส่วนที่ ๖ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำ
ที่กำหนดเพิ่มเติม
ส่วนที่ 7 แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ภำคผนวก
- ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
- ประกาศวิทยาลัยให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕64
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สำรบัญตำรำง
ตำรำงที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ตำรำงที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ตำรำงที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ตำรำงที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
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ส่วนที่ 1
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสาคัญ ดังนี้

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
1.1 ผลสัมฤทธิ์
1.1.1 ผลผลิต (Output)
มีผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 54.63
1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
มีผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดั บ ปวส. ในปีก ารศึกษาที่ผ่านมามีง านทาในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ รวมทั้ง ระดับ ปวช.และ ระดับ
ปวส. คิดเป็นร้อยละ 96.72 ผลการประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
1.1.3 ผลสะท้อน (Impact)
องค์กร หน่วยงานภายนอก สถานประกอบการ ชุมชนผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
เชื่อมั่ น ให้ก ารยกย่ องสถานศึก ษาที่ สามารถผลิตผู้ เรียนให้ มีคุ ณ ภาพตามมาตรฐานวิชาชี พให้ส อดคล้องกั บ
สมรรถนะในแต่ละสาขาวิชาชีพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ผู้เรียนที่สาเร็จ
การศึกษาได้เข้าทางานทั้งภาครัฐและเอกชนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน
1.2 จุดเด่น
1. สถานศึกษามีเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง
2. สถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่มีการคมนาคมสะดวกและมีสาธารณูปโภคที่พร้อม
3. วิทยาลัยฯมีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาและศึกษาต่ออยู่ในระดับดีมาก และได้รับการ
ยอมรับจากสถานประกอบการและหน่วยงานที่รับผู้สาเร็จการศึกษา
4. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม
5. มีจานวนครูที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขา และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่หลากหลายและทันสมัย
7. มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชม และองค์กรต่าง ๆ
1.3 จุดที่ควรพัฒนำ
1. วิทยาลัยฯ มีจานวนนักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคันจานวนมาก
2. จานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันด้านวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมเสริม
ทักษะรวมทั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลยังมีน้อย
3. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาของสาขาต่างๆ ค่อนข้างน้อยไม่ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา
4. วิทยาลัยฯ มีการเปิดสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. (ทวิภาคี) น้อย
5. วิทยาลัยฯ มีนักเรียนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้วประกอบอาชีพตามโครงการส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการน้อย

~2~
1.4 ข้อเสนอแนะ
1. แก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเยี่ยม
บ้านของครูที่ปรึกษาการทากิจกรรม home room การให้ทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา
ที่ลาบาก การให้กู้ยืม ก.ย.ศ.กรอ.
2. สนับสนุนส่งเสริมให้ครู และผู้เรียน ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันด้านวิชาการ วิชาชีพ และ
กิจกรรมเสริมทักษะรวมทั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ให้มากขึ้น รวมทั้งถ่ายทอดให้ความรู้ ในการ
ประกวดแข่งขันต่างต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประกวดแข่งขัน
3. ฝ่ายวิชาการจัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาของสาขาต่างๆ ร่วมกับ
แผนกวิชา สถานประกอบการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. วิทยาลัยฯ มีนโยบายให้ทุกแผนกวิชาเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร ปวช.ปวส. (ทวิภาคี)
เพิ่มมากขึ้น
5. วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนนักศึกษาโดยการสร้างองค์ความรู้
และสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
มากขึ้น

2. กำรสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วิทยาลัยฯ มีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทาให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษาและ
องค์กรต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากโครงการต่าง ๆ ดังนี้
- โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองสถานประกอบการ กับวิทยาลัยฯ
- โครงการการจัดการเรียนการสอน ปวส. ทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่
- โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่บริการของวิทยาลัยฯ
- โครงการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ ในหลักสูตร ปวช. ทวิศึกษา
- โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
- โครงการอบรมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสเช่น ผู้ต้องขังในเรือนจาต่างๆ ของจังหวัดสงขลา
- โครงการเยี่ยมสถานประกอบการของงานทวิภาคี

3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทีบ่ รรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด
วิท ยาลั ยฯ มีก ารจัด การศึ ก ษา และด าเนิ น งานตามนโยบายที่ ไ ด้ รับ จากสานั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยฯ มีการดาเนินงาน โครงการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
ที่บรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้
1. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
2. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center)
3. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
4. โครงการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
6. โครงการพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
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7. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
8. โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
9. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจาอาเภอสะบ้าย้อย
10. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนอาชีวศึกษา

4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำทีเ่ ป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice)
4.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ความเป็นมาและความสาคัญนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการยกระดับการศึกษาของพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยกิจกรรมจัดการเรียนการสอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจา
อาเภอห่างไกล นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสาคัญที่เกิดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริม
ความมั่นคงของรัฐ โดยพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ที่มีความ
หลากหลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ในการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทาและยกระดับคุณภาพชีวิต
จากการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชี พ และขยายพื้นที่บริการด้านวิชาชีพในเขตพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบันมีทั้งหมด
23 แห่งซึ่งครอบคลุมพื้นที่อาเภอห่างไกลและการคมนาคมไม่สะดวก
4.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ลดความเลื่อมล้าทาง
การศึกษา
2. เพื่อฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้กับประชาชนให้มีทักษะฝีมือสามารถประกอบอาชีพมีรายได้
แก้ปัญหาความยากจนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนตามความต้องการของชุมชน
3. เพื่อให้บริการด้านวิชาชีพ พัฒนาอาชีพในท้องถิ่นด้วยการต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ของชุมชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า
4. เพื่อสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน
ห่างไกล
5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ำมี)
ผลงำน
1. ฝึกอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
2. การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
3. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระบบทวิศึกษา
4. จัดตั้งกลุ่มอาชีพ
5. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส)

ผลงำนที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรพัฒนำงำน
1. สร้างความร่วมมือและบริการวิชาชีพ ชุมชน
ท้องถิ่น สถานประกอบการ
2. มีการบริหารจัดการวิชาชีพอย่างสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้มีความสามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างมีคุณภาพ
4. สร้างเสริมการวิจัย สร้างวัฒนธรรม พัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบ
อาชีพ
5. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
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4.4 วิธีกำรดำเนินงำน

4.5 ผลกำรดำเนินงำน
1. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
1.1 ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ลดความเลื่อมล้าทาง
การศึกษา
1.2 ผู้เรียนเกิดทักษะวิชาชีพ มีทักษะฝีมือสามารถประกอบอาชีพอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
1.3 ผู้เรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพและมีทักษะและมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผลที่เกิดในสถำนศึกษำ
1.1 สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนและนักเรียนนักศึกษา
1.2 สถานศึกษามีกระบวนการดาเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
3. ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม
จากการดาเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอาเภอสะบ้าย้อย สาขาวิทยาลัยการอาชีพ
นาทวีให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มุ่งพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา อบรมและฝึกอาชีพตาม
ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อพัฒนารายได้ของประชาชน และฝึกอาชีพให้กับ
ผู้สนใจให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชานาญและประสบการณ์ด้าน
การประกอบอาชีพยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมพื้นบ้านให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค รวมถึงสร้าง
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รายได้และสร้างประสบการด้านทักษะอาชีพซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และเป็นการเพิ่มรายได้ ให้
ตนเองและครอบครัว ขยายผลเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป
4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ลดความเลื่อมล้าทางการศึกษา
2. ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้กับประชาชนให้มีทักษะฝีมือสามารถประกอบอาชีพมีรายได้แก้ปัญหา
ความยากจนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนตามความต้องการของชุมชน
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สาคัญ ดังนี้

2.1 ข้อมูลพืน้ เกี่ยวกับสถำนศึกษำ
2.1.1 ที่ตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 22หมู่ที่ 1 ถนนนาทวี - ประกอบตาบลนาทวีอาเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา 90160
โทรศัพท์ 074-371805 โทรสาร 074-371805
E-mail Nathawee@hotmail.com Websitewww.Nathawee.ac.th
เขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดกับสนามกีฬาเทศบาลตาบลนาทวี
ทิศใต้
ศูนย์ปฐมวัยของเทศบาลนาทวี
ทิศตะวันออก
ติดกับถนนนาทวี – ประกอบ
ทิศตะวันตก
ค่ายตารวจตระเวนชายแดนที่ 433
2.1.2 ประวัติสถำนศึกษำ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นความสาคัญ ของการพัฒนาคมซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ให้มีความ
สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจโดยให้ความเสมอภาคและโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมทั้งในเมือง
ใหญ่และชนบทเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
และเป็นอีกทางหนึ่งของนักเรียนในชนบทจะเรียนจึง ได้ประกาศจัดตั้ง สถานศึกษาทางด้านวิชาชีพประเภท
วิทยาลัยการอาชีพในระดับอาเภอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคคลทางด้านวิชาชีพในการรับรองตลาดแรงงาน
ในประเทศ และต่างประเทศตลอดจนเป็น แหล่ งการเรียนรู้ของประชาชนในชนบทเพื่ อเป็ นการเสริม สร้าง
คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
การจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพนาทวี กรมอาชีวศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาด้านอาชีพ และได้รับการ
ยอมรับจากผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อเป็นอย่างมากและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการประทรวง
ศึกษาธิการ (นายก่อสวัสดิ์ พานิชย์) ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาจึงได้ป ระสานมายัง ศึกษาธิการจัง หวัด
สงขลาได้รับความร่วมมือจากนายอาเภอนาทวี (นายเชียร สุวรรณรัตน์) และศึกษาธิการอาเภอนาทวี (นายอมร
บุญ ช่วย) กรมอาชีวศึกษาจึงได้พิจารณาเลือกที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งด่านเป็นสถานที่จัดตั้ง วิทยาลัยการ
อาชีพห่างจากอาเภอนาทวี 1 กิโลเมตรบนถนนสายนาทวี – ประกอบมีเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่มีลักษณะ
พิเศษคือ ใกล้ชุมชนและส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพนาทวีกอง
การศึกษาอาชีพกรมอาชีวศึกษาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2537 โดยมีนายชานาญ เอกพันธ์ เป็นผู้ประสาน
การจัดตั้ง
2.1.3 กำรจัดกำรศึกษำ
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีปัจจุบันเปิดทาการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสุตรวิชาชีพระยะสั้นรวมทั้งจัดการศึกษาอื่นๆ ดังนี้
1. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
1.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
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1.1.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
1.1.2 สาขาวิชาช่างยนต์ยนต์
1.1.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.2 ประเภทพาณิชยกรรม
1.2.1 สาขาวิชาการบัญชี
1.2.2 สาขาวิชาการตลาด
1.2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.1 ประเภทวิชาช่างอุตกรรม
2.1.1 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
2.1.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
2.1.3 สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี
2.2.2 สาขาวิชาการตลาด
2.2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3. หลักสูตรอำชีวศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)
โดยวิ ท ยาลั ยการอาชี พ นาทวีจั ดการเรีย นการสอนหลัก สูต รประกาศนี ย บั ต รวิช าชีพ ชั้ น สู ง
(ปวส.) การเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิตให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สงขลา เขต 3 และโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จานวน ๑๒ แห่ง
1) โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ
2) โรงเรียนศาสบารุง
3) โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
4) โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
5) โรงเรียนดารงศาสน์วิทยา
6) โรงเรียนศาสนอุปถัมน์
7) โรงเรียนเทพพิทยาภานุมาศ
4. หลักสูตรประกำศนรยบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ภำคสมทบ
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีได้จัดการเรียนการสอนให้กับประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพแต่ไม่มี
โอกาสศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร่วมกับหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชน
และรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสะเดาเทศบาลคอหงส์และสถานประกอบการอื่นๆ ทั้งนี้รวมถึง
การเปิดศูนย์อบรมวิชาชีพอาเภอสะบ้าย้อยวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้ มี
โอกาสได้ศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อนาวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปพัฒนางาน
หรือปรับตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นโดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ โดยเปิดสอนในประเภทวิชา
บริหารธุรกิจสาขาการบัญชีเทคโนโลยีสานักงาน และสาขาวิชาการติดตั้งไฟฟ้าโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) สาขางานบัญชี
ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอาเภอสะบ้าย้อย
2) สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า
ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
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5. หลักสูตรแกนมัธยมศึกษำ/ประถมศึกษำ/ห้องเรียนอำชีพ
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีได้เปิดสอนวิชาชีพพื้นฐานให้กับนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในโรงเรียนสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสงขลา เขต ๓ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 – ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ทาความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพนาทวีจานวน 11 โรงเรียน โดยจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้เรียน โดยวิทยาลัยการอาชีพนาทวีจะดาเนินการสารวจความ
ต้องการของผู้เรียนประจาแต่ละภาคเรียน ประกอบด้วย
1. โรงเรียนบ้านสม็อง
2. โรงเรียนบ้านปาเร็ด
3. โรงเรียนบ้านนาปรัง
4. โรงเรียนกีญามุดดีน
5. โรงเรียนศาสนบารุง
6. โรงเรียนดารงศาสน์
7. โรงเรียนยายุดตอลีบีน
๘. โรงเรียนเทพพิทยาภานุมาศ
๙. โรงเรียนลาไพลศานติวิทย์
10. โรงเรียนบ้านวังบวบ
11. โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
6. หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการเรียนการสอนให้กับประชาชนทั่วไปโดยใช้เวลาเรียนตั้งแต่ 12150 ชั่วโมง เสียค่าบารุงการศึกษาในราคาถูก โดยเสียค่าสมัครในการเรียน 10 บาท : 1 คน : 1 รายวิชา
ค่าชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนชั่วโมงละ 1 บาท ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพนาทวีได้ดาเนินการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้ นในสาขาวิชาที่ห ลากหลายเช่น แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนก
อาหารและโภชนาการแผนกช่างยนต์แผนกวิชาไฟฟ้า แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
7. โครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพให้กับผู้ต้องขัง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทาความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ จัดการเรียนการ
สอนให้กับผู้ต้องขังในเรือนจาซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ได้ดาเนินตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการเรียนการ
สอนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง ในเรือนจาเขตจังหวัดสงขลาโดยได้เปิดการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า
กาลัง ช่างยนต์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารเป็นต้น รวมทั้งสิ้น 4 เรือนจา ดังนี้
1. เรือนจาอาเภอนาทวี
2. เรือนจากลางสงขลา
3. ทัณฑสถานหญิงสงขลา
4. ทัณฑสถานบาบัดพิเศษสงขลา
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ต้องขังได้นาทักษะวิชาชีพในการปฏิบัติที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพในการ
ดารงชีวิตหลังจากพ้นโทษซึ่งภารกิจดังกล่าวถือเป็นภารกิจที่สาคัญของวิทยาลัยการอาชีพนาทวีที่มีส่วนช่วยให้
ผู้ด้อยโอกาสได้กลับมามีชีวิตในสังคมอีกครั้งหลังจากพ้นโทษซึ่งจะไม่เป็นภาระของสังคมอีกต่อไป
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2.1.4 สภำพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถำนศึกษำ
สภำพชุมชน
1. ชุมชนรอบๆวิทยาลัยส่วนมากยังมือพื้นที่เป็นสวนยาพารา
2. ระดับการศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา
3. ค่าใช้จ่ายของนักเรียน 70 - 100 บาทต่อวัน
สภำพเศรษฐกิจ
1. อาชีพของผู้ปกครองมีอาชีพทาสวนยางพาราสวนผลไม้ รับจ้างและค้าขาย
2. รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 7,000 - 10,000 บาท
สภำพสังคม
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีมีสถานที่สาคัญรอบๆ วิทยาลัย ได้แก่
1. ค่ายตารวจตระเวนชายแดน
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อาเภอนาทวี
3. ที่ว่าการอาเภอนาทวี
4. สนามกีฬากลางเทศบาลตาบลนาทวี
5. ที่ทาการประปาอาเภอนาทวี
6. สหกรณ์การเกษตรอาเภอนาทวี
7. อุทยานประวัติศาสตร์เขาน้าค้าง
8. ด้านหน้าวิทยาลัย คือ ถนนนาทวี-ประกอบ เป็นเส้นทางติดต่อเขตชายแดนไทย- มาเลเซีย
9. ศูนย์การศึกษาปฐมวัยเทศบาลตาบลนาทวี

2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ

2.3 ข้อมูลพืน้ ฐำนของสถำนศึกษำ
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2.3.1 ข้อมูลด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ระดับชั้น

ปกติ
137
106
81
324

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.
ระดับชั้น

ทวิภำคี
0
0
0
0
ปกติ
44
27
71

ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.

ทวิศึกษำ
0
158
178
336
ทวิภำคี
58
36
94

รวม
137
264
259
660
รวม
102
63
165

ข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับชั้น
ปวช.3
ปวส.2
รวม

แรกเข้ำ
120
135
255

สำเร็จกำรศึกษำ
73
110
183

คิดเป็นร้อยละ
60.83
81.48
71.76

ข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564
ระดับชั้น
ปวช.3
ปวส.2
รวม

แรกเข้ำ
129
76
205

สำเร็จกำรศึกษำ
59
53
112

คิดเป็นร้อยละ
45.74
69.74
54.63
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2.3.2 ด้ำนบุคลำกรของสถำนศึกษำ
ประเภท
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ/ รอง
ผู้อานวยการ/ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการรับรอง
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการ(อื่น)
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่
บุคลากรอื่นๆ(นักการภารโรง/ยามรักษาการ/พนักงานขับรถ/ ฯ)
รวม ครู
รวมทั้งสิ้น

ทั้งหมด มีใบประกอบ สอนตรงสำขำ
(คน) วิชำชีพ(คน)
(คน)
3

3

-

10
0
35
27
2
1
8
47
86

10
35
2
47
47

10
35
2
47
47

2.3.3 ด้ำนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน
ประเภทวิชำ
ระดับ ปวช.(สำขำวิชำ) ระดับ ปวส.(สำขำวิชำ) รวม(สำขำวิชำ)
อุตสาหกรรม
3
3
6
พาณิชยกรรม
3
3
6
ศิลปกรรม
0
0
0
คหกรรม
0
0
0
เกษตรกรรม
0
0
0
ประมง
0
0
0
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
0
0
0
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
0
0
0
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0
0
0
รวมทั้งสิ้น
6
6
12
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2.3.4 ด้ำนอำคำรสถำนที่
ประเภทอำคำร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค์
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น
2.3.5 ด้ำนงบประมำณ
ประเภทงบประมำณ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จำนวน(หลัง)
7
4
1
5
7
24

จำนวน(บำท)
17,454,680.00
9,324,700.00
2,990,000.00
6,095,490.00
2,675,400.00
38,540,270.00

2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ
ปรัชญำ
“ทักษะเยี่ยม มีคุณธรรม ล้าเลิศวิชา พัฒนาสังคม”
อัตลักษณ์
เก่งคิด กล้าทา เก่งนา กล้าแสดงออก
เอกลักษณ์
วิชาการดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนาวิถีพอเพียง

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
วิสัยทัศน์
“วิทยาลัยการอาชีพนาทวี เป็นผู้นาในการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ ให้ได้มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
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พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนให้ตรงกับหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ยกระดับคุณภาพกาลังคนสายอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล
3. ผลิตกาลังคนสายวิชาชีพ ระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ให้ตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม และบริการ
4. ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
5. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนัก และน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต เพื่อให้เกิด ความพอประมาณมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน
6. พัฒนาการศึกษาและสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดในสังคมพหุวัฒนธรรมเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้ำประสงค์
1. ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมทักษะวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและขยายโอกาสให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐานของสถานศึกษา
3. นาผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิชาชีพเพื่อใช้ในสถานศึกษา พัฒนาชุมชนและ
สังคม
4. ชุมชนและสังคมได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ชุมชนและสังคมได้รับบริการและพัฒนาวิชาชีพด้วยกลไกการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. สถานศึกษามีระบบการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้แนวปฏิบัติโดยยึดหลักธรรม
มาภิบาล
7. ชุมชนและสังคมในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นาไปสู่สังคมสันติสุข
8. มีสภาพแวดล้อมที่ดีสืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติศาสน์
กษัตริย์
9. บุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตามสาขาวิชาชีพ
10. มีสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยและเพียงพอ
ยุทธศำสตร์
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการอาชีวศึกษา
5. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
6. บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม
7. บริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณธรรมและมีประสิทธิภาพ
8. สร้างองค์ความรู้และการตระหนักถึงความสาคัญของระบบการประกันคุณภาพ
9. จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีสืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
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กลยุทธ์
1. ปรับแผนการผลิตนักเรียนนักศึกษาและนาระบบคุณภาพมาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ปรับโครงสร้างและกระบวนการทางานโดยเน้นกระจายอานาจและให้ชุมชนมีส่วนร่วม
3. จัดกระบวนการความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการวิชาชีพและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีการติดต่อ
ระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เพิ่มขีดความสามรถให้กับบุคลากรในท้องถิ่นและแก้ไขปัญหามลภาวะและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ
2.6.1 รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ
รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
รำยกำร
รำงวัล
ระดับ
มินิฟาร์มคอนโดอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน สิ่งประดิษฐ์
ชนะเลิศ จังหวัด
ของคนรุ่นใหม่
ชุดควบคุมโรงเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่านแอพพลิเคชั่น
รองชนะเลิศ จังหวัด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้าในบ่อปลากะพงขาว

รองชนะเลิศ จังหวัด

ตู้ไฟส่องสว่างระบุตาแหน่ง 360 องศา 36 ชั่วโมง

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

ซอสปรุงรสข้าวผัดต้มยาแซบเสริมสมุนไพรมะม่วงหาว
รองชนะเลิศ จังหวัด
มะนาวโห่
ข้าวเกรียบปลาดุกรสลาบเสริมคะน้าเม็กซิโกเพื่อใช้
รองชนะเลิศ จังหวัด
แทนผงชูรส
ชาสามเกลอ

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

ผลิตภัณฑ์ชุดตุ๊กตาของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลาย
รองชนะเลิศ จังหวัด
Version 2
ตู้รับจดหมายแจ้งเตือนผ่านแอบพลิเคชั่นไลน์

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อุปกรณ์ช่วยเลี้ยงปลาในบ่อ

รองชนะเลิศ จังหวัด

ให้โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
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รำยกำร
รำงวัล
ระดับ
ให้โดย
พัฒนาโปรแกรมแปลงไฟล์ภาพ Convert File Image
สานักงานคณะกรรมการ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
ด้านภาษาวิชวล
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาสครับไพลน้าผึ้งแท้
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการ
เจลว่านหางจระเข้&ใบเตย
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการ
โลชั่นกันยุงกลิ่นส้มหอมฟุ้ง
รองชนะเลิศ จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการ
ผลิตภัณฑ์ยาสระผลมัลเบอร์รี่
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการ
ลิปบาล์มดีท๊อก & สครับ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
สบู่สมุนไพรใบตาลึง
รองชนะเลิศ จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการ
สบู่สมุนไพรใบตาลึง
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการ
แชมพูน้องหมาจากใบปุดสิงห์
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
คณะกรรมการประเมิน
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ครูและ
ชนะเลิศ ภาค
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษานาไปใช้และขยายผลดีเด่น
อย่างยืน ระดับภาคใต้
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประเภทที่ 1
คณะกรรมการประเมิน
การดาเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น(รูปแบบแปลง ชนะเลิศ ภาค
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา
สาธิต)
อย่างยั่งยืน ระดับภาค
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประเภทที่ 1
คณะกรรมการโครงการชีววิถี
การดาเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น(รูปแบบแปลง รองชนะเลิศ ชาติ
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
สาธิต)
ระดับชาติ
การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
(Creative Marketing Plan)
ศูนย์ประสานงานและบริหาร
การแข่งขันกีฬาชักเย่อทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ชนะเลิศ จังหวัด การศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ศูนย์ประสานงานและบริหาร
การแข่งขันกีฬาชักเย่อทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ชนะเลิศ จังหวัด
การศึกษาจังหวัดชายแดน
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รำยกำร

รำงวัล

การแข่งขันกีฬาวิ่งกระสอบทีมผสม รุ่นอายุไม่เกิน 21
ชนะเลิศ
ปี
มินิฟาร์มคอนโดอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
ชุดควบคุมโรงเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่านแอพพลิเคชั่น
รางวัลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
รางวัลหน่วยมาตรฐานดีเด่น
ประกวดมารยาทไทย
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
STEM ระดับสถานศึกษา ระดับ ปวส.
การพัฒนาสครับไพลน้าผึ้งแท้
โลชั่นกันยุงกลิ่มส้มหอมฟุ้ง
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษานาไปใช้และขยายผลดีเด่น
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษานาไปใช้และขยายผลดีเด่น
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ชุมชนา
นาไปใช้และขยายผลดีเด่น
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ชุมชนา
นาไปใช้และขยายผลดีเด่น
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ชุมชนา
นาไปใช้และขยายผลดีเด่น

ระดับ

จังหวัด

ให้โดย
ภาคใต้
ศูนย์ประสานงานและบริหาร
การศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
อาชีวศึกษาภาคใต้
สานักงานอาชีวศึกษาภาคใต้
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
อาชีวศึกษาจังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
อาชัวศึกษาจังหวัดสงขลา
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รองชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รางวัลอื่น ๆ

ภาค
ภาค
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด

ชนะเลิศ

จังหวัด กฟผ.

ชนะเลิศ

จังหวัด กฟผ.

ชนะเลิศ

จังหวัด กฟผ.

ชนะเลิศ

ภาค

กฟผ.

รองชนะเลิศ ชาติ

กฟผ.

รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564
รำยกำร
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ขนมถั่วแผ่นทอดโดยการใช้แป้งกล้วยน้าว้าทดแทน
แป้งสาลี
ข้าวหลามกะลามะพร้าว

รำงวัล
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ

ระดับ
ให้โดย
ภาค
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชาติ
สมศ.

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
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รำยกำร
ซอสปรุงรสข้าวผัดแกงเขียวหวานอะโวคาโด
ตู้ยิงทราย
ระบบบริหารจัดการร้านกราฟิกดีไซน์ ด้วย
ฐานข้อมูล MySQL
้ไฟส่องสว่างระบุตาแหน่ง ๓๖o องศา ๓๖ ชั่วโมง
(v๒)
ลูกชิ้นอกไก่สมุนไพร
ลูกชิ้นอกไก่สมุนไพร
วุ้นกระชายน้าผึ้งมะนาว (Gingerbread with
honey and lemon)
เครื่องล้างมันสาปะหลัง
เส้นหมี่จากแป้งกล้วย
แหนมไก่รสไตปลา
การนิเทศเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การการจัดการเรียนการสอน(สมรรถนะด้านการ
วิจัยฯ)
การนิเทศเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้(ด้านการจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้)

รำงวัล
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ

ระดับ
ให้โดย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ชนะเลิศ

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต้

ชนะเลิศ

ภาค

ศูนย์พัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

ชีวมินิฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านสมาร์ทโฟน

รองชนะเลิศ ภาค

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย

2.6.2 รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2563
ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

นางสุมาลี รักโข
เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนดีเด่น ด้าน
ชนะเลิศ
สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการ
ต่อการศึกษา
นางสุมาลี รักโข
ครูขวัญใจศิษย์

ชนะเลิศ

ระดับ
จังหวัด

ให้โดย
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ามหา
จักรี

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา
นานาชาติ จักรี
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

นางสุมาลี รักโข
รางวัล"พระพฤหัสบดี" ประเภทบุคคล กลุ่มครูและ ชนะเลิศ
คณาจารย์
นางวรรณา อุทัยสุริ
ซอสปรุงรสข้าวผัดต้มยาแซ่บเสริมสมุนไพรมะม่วง
หาวมะนาวโห่
นางวรรณา อุทัยสุริ
กระเป๋าเป้า 3 R
นางวรรณา อุทัยสุริ
การพัฒนาสครับไพลน้าผึ้งแท้
นางวรรณา อุทัยสุริ
โคมไฟเครื่องแขวนคริสตัล
นางวรรณา อุทัยสุริ
ลิปปาล์มดีท๊อก & สครับ
นางวรรณา อุทัยสุริ
ผลิตภัณฑฺ์ยาสระผมมัลเบอร์รี่
นางวรรณา อุทัยสุริ
เจลว่านหางจระเข้ & ใบเตย
นางวรรณา อุทัยสุริ
แชมพูน้องหมาจากใบปุดสิงห์
นางวรรณา อุทัยสุริ
โลชั่นกันยุงกลิ่มส้มหอมฟุ้ง
นางวรรณา อุทัยสุริ
สบู่สมุนไพรใบตาลึง
นางสาววริศรา ผิวผ่อง
ชุดควบคุมโรงเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่าน
แอพพลิเคชั่น
นายปรีชา แสงทอง
ชุดควบคุมโรงเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่าน
แอพพลิเคชั่น
นายพงษ์ศักดิ์ ราชสุวรรณ
ชุดควบคุมโรงเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่าน
แอพพลิเคชั่น

ระดับ

ให้โดย
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและ
นานาชาติ
สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(สกสค.)

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังวัดสงขลา
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นายมะซอรี มูซอ
ชุดควบคุมโรงเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่าน
แอพพลิเคชั่น
นายณรงค์ศักดิ์ โอฬาริ
ชุดควบคุมโรงเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่าน
แอพพลิเคชั่น
นางสาวสุวิกา สุทธิ
มินิฟาร์มคอนโดอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
นางสาวนริศรา ผิวผ่อง
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้าในบ่อปลากระพงขาว
นายกนก จิตต์ณรงค์
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้าในบ่อปลากระพงขาว
นายมะซอรี มูซอ
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้าในบ่อปลากระพงขาว
นายปรีชา แสงทอง
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้าในบ่อปลากระพงขลา
นายธวัธ แก้วลอย
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้าในบ่อปลากะพงขาว
นางสาวชนิดา ไชยโชค
ซอสปรุงรสข้าวผัดต้มยาแซบเสริมสมุนไพรมะม่วง
หาวมะนาวโห่
นางสุจิตรา จีระรัตน์
ซอสปรุงรสข้าวผัดต้มยาแซบเสริมสมุนไพรมะม่วง
หาวมะนาวโห่
นางปุณยพร สรรพเพทยพิศาล
ซอสปรุงรสข้าวผัดต้มยาแซบเสริมสมุนไพรมะม่วง
หาวมะนาวโห่
นางบรรฑิต เพชรสมทอง
ซอสปรุงรสข้าวผัดต้มยาแซบเสริมสมุนไพรมะม่วง
หาวมะนาวโห่
นางอุทัยวรรณ ทองชะโชค
กะปิทองเครื่องสมุนไพร
นางสาวนิภาวัลย์ สุวรรณรัตน์
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นางจุฑารัตน์ เสรีรักษ์
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นางสาวสุรีรัตน์ บุญชด
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นางสุทธภา เฟื่องฟูขจร
ผลิตภัณฑ์ชุดตุ๊กตาของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะเพ้นท์
ลาย Version 2
นางบุญทรง พลฑา
ผลิตภัณฑ์ชุดตุ๊กตาของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะเพ้นท์
ลาย Version 2
นางดิศรารัตน์ รัตนชัย
ผลิตภัณฑ์ชุดตุ๊กตาของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะเพ้นท์
ลาย Version 2
นางสาวภัควลัญชญ์ เพ็ชรฉุย
ผลิตภัณฑ์ชุดตุ๊กตาของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะเพ้นท์
ลาย Version 2
นายคมสัน สุวรรณกาศ
ผลิตภัณฑ์ชุดตุ๊กตาของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะเพ้นท์
ลาย Version 2
นายธวัช แก้วลอย
ตู้รับจดหมายแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นลน์
นายปรีชา แสงทอง
ตู้รับจดหมายแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นลน์
นางสาวโรสวาตี รอเซะ
ตู้รับจดหมายแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นลน์
นางสาวจุฬาวัลย์ รักษา
ตู้รับจดหมายแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นลน์
นางสาวนริศรา ผิวผ่อง
ตู้รับจดหมายแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นลน์
นายธฤต สารกิตินภากุล
พัฒนาโปรแกรมแปลงไฟล์ภาพ Convert File
Image ด้วยภาษาวิชวล เบสิค
นางสาวสุรีรัตน์ บุญชด
พัฒนาโปรแกรมแปลงไฟล์ภาพ Convert File

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร
Image ด้วยภาษาวิชวล เบสิค
นางสาวจิราภรณ์ ณะหนู
พัฒนาโปรแกรมแปลงไฟล์ภาพ Convert File
Image ด้วยภาษาวิชวล เบสิค
นายคมสัน สุวรรณกาศ
อุปกรณ์ช่วยเลี้ยงปลาในบ่อ
นายมงคล หมวดเพชร์
อุปกรณ์ช่วยเลี้ยงปลาในบ่อ
นายทวนทอง การุณ
อุปกรณ์ช่วยเลี้ยงปลาในบ่อ
นายสุวัฒน์ เจริญวรรณ
อุปกรณ์ช่วยเลี้ยงปลาในบ่อ
นายอาทิตย์ ปิ่นทองพันธุ์
อุปกรณ์ช่วยเลี้ยงปลาในบ่อ
นางวรรณา อุทัยสุริ
เจลว่านหางจระเข้&ใบเตย
นางสุจิตรา จีระรัตน์
เจลว่านหางจระเข้&ใบเตย
นางบรรฑิต เพรชสมทอง
เจลว่านหางจระเข้&ใบเตย
นางปัทมา นวลศรี
เจลว่านหางจระเข้&ใบเตย
นางเจรจิตร์ จุลรัตน์
เจลว่านหางจระเข้&ใบเตย
นางวรรณา อุทัยสุริ
โลชั่นกันยุงกลิ่นส้มหองฟุ้ง
นางสุจิตรา จีระรัตน์
โลชั่นกันยุงกลิ่นส้มหอมฟุ้ง
นางบรรฑิต เพชรสมทอง
โลชั่นกันยุงกลิ่นส้มหอมฟุ้ง
นางปัทมา นวลศรี
โลชั่นกันยุงกลิ่นส้มหอมฟุ้ง

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

~ 22 ~
ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นางเจรจิตร์ จุลรัตน์
โลชั่นกันยุงกลิ่นส้มหอมฟุ้ง
นางวรรณา อุทัยสุริ
แชมพูน้องหมาจากใบปุดสิงห์
นางสุจิตรา จีระรัตน์
แชมพูน้องหมาจากใบปุดสิงห์
นางบรรฑิต เพชรสมทอง
แชมพูน้องหมาจากใบปุดสิงห์
นางปัทมา นวลศรี
แชมพูน้องหมาจากใบปุดสิงห์
นางเจรจิตร์ จุลรัตน์
แชมพูน้องหมาจากใบปุดสิงห์
นางปัทมา นวลศรี
สบู่สมุนไพรใบตาลึง
นางวรรณา อุทัยสุริ
สบู่สมุนไพรใบตาลึง
นางบรรฑิต เพชรสมทอง
สบู่สมุนไพรใบตาลึง
นางเจรจิตร์ จุลรัตน์
สบู่สมุนไพรใบตาลึง
นางสุจิตรา จีระรัตน์
สบู่สมุนไพรใบตาลึง
นายพงษ์ศักดิ์ ราชสุวรรณ
การพัฒนาสรับไพลน้าผึ้งแท้
นางวรรณา อุทัยสุริ
การพัฒนาสรับไพลน้าผึ้งแท้
นางบรรฑิต เพชรสมทอง
การพัฒนาสรับไพลน้าผึ้งแท้
นางสุจิตรา จีระรัตน์
การพัฒนาสรับไพลน้าผึ้งแท้
นางวรรณา อุทัยสุริ
ผลิตภัณฑ์ยาสระผลมัลเบอร์รี่

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร
รำงวัล
นางสุจิตรา จีระรัตน์
รางวัลอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ยาสระผลมัลเบอร์รี่
นางบรรฑิต เพชรสมทอง
รางวัลอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ยาสระผลมัลเบอร์รี่
นางอุทัยวรรณ ทองขะโชค
รางวัลอื่น ๆ
ลิปบาล์มดีท๊อก&สครับ
นางวรรณา อุทัยสุริ
รางวัลอื่น ๆ
ลิปบาล์มดีท๊อก&สครับ
นางสุจิตรา จีระรัตน์
รางวัลอื่น ๆ
ลิปบาล์มดีท๊อก&สครับ
นางบรรฑิต เพชรสมทอง
รางวัลอื่น ๆ
ลิปบาล์มดีท๊อก&สครับ
นางเจรจิตร์ จุลรัตน์
รางวัลอื่น ๆ
ลิปบาล์มดีท๊อก&สครับ
นายธารง เทพรัตน์
ตู้ไฟส่องสว่างระบุตาแหน่ง 360 องศา 36 ชั่วโมง รางวัลอื่น ๆ
360 degree
นายณรงศักดิ์ โอฬาริ
ตู้ไฟส่องสว่างระบุตาแหน่ง 360 องศา 36 ชั่วโมง รางวัลอื่น ๆ
360 degree
นางปัทมา นวลศรี
ตู้ไฟส่องสว่างระบุตาแหน่ง 360 องศา 36 ชั่วโมง รางวัลอื่น ๆ
360 degree
นายปรีชา แสงทอง
ตู้ไฟส่องสว่างระบุตาแหน่ง 360 องศา 36 ชั่วโมง รางวัลอื่น ๆ
360 degree
นางวรรณา อุทัยสุริ
ซอสปรุงรสข้าวผัดต้มยาแซบเสริมสมุนไพรมะม่วง รางวัลอื่น ๆ
หาวมะนาวโห่
นางสาวชนิดา ไชยโชค
ข้าวเกรียบปลาดุกรสลาบ เสริมคะน้าเม็กสิโกเพื่อใช้ รางวัลอื่น ๆ
แทนผงชูรส
นางกรรณิการ์ แก้วบ้านตรุด
รางวัลอื่น ๆ
ข้าวเกรียบปลาดุกรสลาบ เสริมคะน้าเม็กสิโกเพื่อใช้

ระดับ

ให้โดย

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

แทนผงชูรส
นางปุณยาพร สรรพเพทยพิศาล
ข้าวเกรียบปลาดุกรสลาบ เสริมคะน้าเม็กสิโกเพื่อใช้ รางวัลอื่น ๆ
แทนผงชูรส
นางปัทมา นวลศรี
รางวัลอื่น ๆ
ชาสามเกลอ
นางวรรณา อุทัยสุริ
รางวัลอื่น ๆ
ชาสามเกลอ
นางสุจิตรา จีระรัตน์
รางวัลอื่น ๆ
ชาสามเกลอ
นางบรรฑิต เพชรสมทอง
รางวัลอื่น ๆ
ชาสามเกลอ
นางอุทัยวรรณ ทองขะโชค
รางวัลอื่น ๆ
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นางสาวนิภาวัลย์ สุวรรณรัตน์
รางวัลอื่น ๆ
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นางจุฑารัตน์ เสรีรักษ์
รางวัลอื่น ๆ
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นางสุจิตรา จีระรัตน์
รางวัลอื่น ๆ
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นางสาวสุรีรัตน์ บุญชด
รางวัลอื่น ๆ
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นางสาวดุษิดา แก้วทอง
กรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะพื้นฐาน "การ รางวัลอื่น ๆ
ประกวดมารยาทไทย"
นางสาวดุษิดา แก้วทอง
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะพื้นฐาน "การ
รางวัลอื่น ๆ
ประกวดมารยาทไทย"
นางสาวณัฐกานต์ เกตุแก้ว
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวด รางวัลอื่น ๆ
รักการอ่าน (ภาษาไทย)
นางสาวนัฏสินี ขวัญศรี
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวด รางวัลอื่น ๆ
สุนทรพจน์ ภาษาไทย

ระดับ

ให้โดย

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร
รำงวัล
นางสาวณัฐกานต์ เกตุแก้ว
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะ การประกวดการเล่า รางวัลอื่น ๆ
นิทานพื้นบ้าน
นายกนก จิตต์ณรงค์
รางวัลอื่น ๆ
มินิฟาร์มคอนโดอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
นายพงษ์ศักดิ์ ราชสุวรรณ
ตู้ไฟส่องสว่างระบุตาแหน่ง 360 องศา 36 ชั่วโมง รางวัลอื่น ๆ
360 degree โดย อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
นายเสรี รานีสะ
พัฒนาโปรแกรมแปลงไฟล์ภาพ Convert File
รางวัลอื่น ๆ
Image ด้วยภาษาวิชวล เบสิค
นางปัทมา นวลศรี
พัฒนาโปรแกรมแปลงไฟล์ภาพ Convert File
รางวัลอื่น ๆ
Image ด้วยภาษาวิชวล เบสิค
นางวรรณา อุทัยสุริ
ข้าวเกรียบปลาดุกรสลาบ เสริมคะน้าเม็กสิโกเพื่อใช้ รางวัลอื่น ๆ
แทนผงชูรส
นางศิริวรรณ สุกแก้ว
ข้าวเกรียบปลาดุกรสลาบ เสริมคะน้าเม็กสิโกเพื่อใช้ รางวัลอื่น ๆ
แทนผงชูรส
นายเสรี รานีสะ
พัฒนาโปรแกรมแปลงไฟล์ภาพ Convert File
รางวัลอื่น ๆ
Image ด้วยภาษาวิชวล เบสิค โดย อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา
นางปัทมา นวลศรี
พัฒนาโปรแกรมแปลงไฟล์ภาพ Convert File
รางวัลอื่น ๆ
Image ด้วยภาษาวิชวล เบสิค โดย อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา
นางปัทมา นวลศรี
รองชนะเลิศ
stem ระดับ ปวส.
นางสาวนริศรา ผิวผ่อง
รองชนะเลิศ
stem ระดับ ปวส.
นางบุปผา ไตรเมศ
รองชนะเลิศ
stem ระดับ ปวส.

ระดับ

ให้โดย

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
ภาค

สานักงานอาชีวศึกษาภาคใต้

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

~ 26 ~
รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2564
ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นาย ธฤต สารกิตินภากุล
ระบบบริหารจัดการร้านฐานกราฟิกดีไซน์ด้วย
ฐานข้อมูล My SQL
นางสาวสุรีรัตน์ บุญชด
ระบบบริหารจัดการร้านกราฟิกดีไซน์ ด้วย
ฐานข้อมูล My SQL
นางสาว จิราภรณ์ ณะหนู
ระบบบริหารจัดการร้านกราฟิกดีไซน์ ด้วย
ฐานข้อมูล My SQL
นาย ณภรรทร อินอุทัย
เครื่องล้างมันสาปะหลัง
นาย ทวนทอง การุณ
เครื่องล้างมันสาปะหลัง
นาย ทวนทอง การุณ
เครื่องล้างมันสาปะหลัง
นาย อาทิตย์ ปิ่นทองพันธ์
เครื่องล้างมันสาปะหลัง
นาย สุวัฒน์ เจริญวรรณ
เครื่องล้างมันสาปะหลัง
นาย คมสัน สุวรรณกาศ
เครื่องล้างมันสาปะหลัง
นาย ฉลอง แก้วสด
ตู้ยิงทราย
นาย สุชาติ พรหมราช
ตู้ยิงทราย
นาย สุชาติ พรหมราช
ตู้ยิงทราย
นาย นราธร มุสิเกษม
ตู้ยิงทราย
นาย มะซอรี มูซอ
วุ้นกระชายน้าผึ้งมะนาว (Gingerbread with
honey and lemon

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
สักนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
สักนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

~ 27 ~
ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นางสาว โรสวาตี รอเซะ
วุ้นกระชายน้าผึ้งมะนาว (Gingerbread with
honey and lemon)
นางสาว ณัฏสินี ขวัญศร
วุ้นกระชายน้าผึ้งมะนาว (Gingerbread with
honey and lemon)
นาย จักราวุธ เพ็ชรไทยพงศ
วุ้นกระชายน้าผึ้งมะนาว (Gingerbread with
honey and lemon)
นางสาว สุทธิรักษ์ แก้วชุมศิลป์
วุ้นกระชายน้าผึ้งมะนาว (Gingerbread with
honey and lemon)
นางสาว ชนิดา ไชยโชค
ขนมถั่วแผ่นทอดโดยการใช้แป้งกล้วยน้าว้า
ทดแทนแป้งสาลี
นาง กรรณิการ์ แก้วบ้านตรุด
ขนมถั่วแผ่นทอดโดยการใช้แป้งกล้วยน้าว้า
ทดแทนแป้งสาลี
นาง ปุณยาพร สรรพเพทยพิศาล
ขนมถั่วแผ่นทอดโดยการใช้แป้งกล้วยน้าทดแทน
แป้งสาลี
นาง บุปผา ไตรเมศ
ขนมถั่วแผ่นทอดโดยการใช้แป้งกล้วยน้าว้า
ทดแทนแป้งสาลี
นาง วรรณา อุทัยสุร
ซอสปรุงรสข้าวผัดแกงเขียวหวานอะโวคาโด
นาง สุจิตรา จีระรัตน
ซอสปรุงรสข้าวผัดแกงเขียวหวานอะโวคาโด
นาง บรรฑิต เพรชสมทอง
ซอสปรุงรสข้าวผัดแกงเขียวหวานอะโวคาโด
นาง วรรณา อุทัยสุริ
แหนมไก่รสไตปลา
นาง บรรฑิต เพรชสมทอง
แหนมไก่รสไตปลา

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สานักงานอาชีงศึกษาจังหวัด
สงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวััด
สงขลา

~ 28 ~
ชื่อ-สกุล/รำยกำร
รำงวัล
นาง บรรฑิต เพรชสมทอง
รางวัลอื่น ๆ
แหนมไก่รสไตปลา
นาง สุจิตรา จีระรัตน์
รางวัลอื่น ๆ
แหนมไก่รสไตปลา
นาง ปัทมา นวลศรี
รางวัลอื่น ๆ
แหนมไก่รสไตปลา
นาง วรรณา อุทัยสุร
รางวัลอื่น ๆ
เส้นหมี่จากแป้งกล้วย
นาง บรรฑิต เพรชสมทอง
รางวัลอื่น ๆ
เส้นหมี่จากแป้งกล้วย
นาง ปัทมา นวลศรี
รางวัลอื่น ๆ
เส้นหมี่จากแป้งกล้วย
นาง สุจิตรา จีระรัตน์
รางวัลอื่น ๆ
เส้นหมี่จากแป้งกล้วย
นาง วรรณา อุทัยสุริ
รางวัลอื่น ๆ
ข้าวหลามกะลามะพร้าว
นาง บรรฑิต เพรชรสมทอง
รางวัลอื่น ๆ
ข้าวหลามกะลามะพร้าว
นาง สุจิตรา จีระรัตน์
รางวัลอื่น ๆ
ข้าวหลามกะลามะพร้าว
นาง ปัทมา นวลศรี
รางวัลอื่น ๆ
ข้าวหลามกะลามะพร้าว
นางสาวสุวิกา สุทธิ
รองชนะเลิศ
ชีวมินิฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านสมาร์ทโฟน
นายปรีชา แสงทอง
รองชนะเลิศ
ทักษะวิชาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
นางสุมาลี รักโข
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น
นางอุษณีย์ จิตตะปาโล
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น
นายธารงค์ เทพรัตน์
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประเภท ชนะเลิศ
ที่ 2 ด้านครูและบุคลากรนาไปใช้ได้ผลดีเด่น

ระดับ
จังหวัด

ให้โดย
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษา

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
ภาค

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย

จังหวัด

กฟผ.

~ 29 ~
ชื่อ-สกุล/รำยกำร
รำงวัล
ระดับ
นายธารงค์ เทพรัตน์
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประเภท รองชนะเลิศ ภาค
ที่ 2 ครูและบุคลากรนาไปใช้และขยายผลดีเด่น
นายสมเกียรติ ธรรมรัตน์
ครูผู้ควบคุมทีมแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางาน รองชนะเลิศ ภาค
จักรยานยนต์(ระดับภาค)
นางสุมาลี รักโข
รางวัลอื่น ๆ ชาติ
รางวัลครูขวัญศิษย์

ให้โดย
กฟผ.

อาชีวศึกษาภาคใต้
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา
จักรี

2.6.3 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน
รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563
ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นางสาวจริยา หลีกันชะ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ
ระดับเหรียญทองแดง
นางสาวสุวนันท์ ธรรมราช
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ
ระดับเหรียญทองแดง
นางสาวกัญจนพร แก้วมณี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ
ระดับเหรียญทองแดง
นางสาวสุไรด้า สะอะ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ
ระดับเหรียญทองแดง
นางสาวชุติมา อุปมา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ
ระดับเหรียญทองแดง
นางสาววิจิตรา สายบัวคา
การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์(Creative Marketing Plan)
นางสาวกชกร ผู้ยิ้ม
การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์(Creative Marketing Plan)

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

~ 30 ~
ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นางสาวกชกร ผู้ยิ้ม
การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์(Creative Marketing Plan)
นายคาแหง แซ่เหลียม
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
นายคาแหง แซ่เหลียม
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
นายอับดุลฮากีม สาโยะ
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
นายเกียรติศักดิ์ ยีเด็น
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
นายเกียรติศักดิ์ ยีเด็น
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
นายฉัตรมงคล บัวเงิน
การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์
นายฉัตรมงคล บัวเงิน
การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์
นางกฤษณะ หมวกแดง
การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์
นายอนุชาวัล นาพัง
ทักษะการขับขี่ปลอดภัย
นางสาวปิยะธิดา คงแก้ว
ทักษะการขับขี่ปลอดภัย
นางสาวปิยะธิดา คงแก้ว
ทักษะการขับขี่ปลอดภัย
นางสาวเสาวนีย์ เริงนิสัย
เจลว่านหางจระเข้ & ใบเตย
นางสาววิไลวรรณ แซ่ฮ่อ
เจลว่านหางจระเข้&ใบเตย
นางสาววิไลวรรณ แซ่ฮ่อ
เจลว่านหางจระเข้&ใบเตย
นางสาวสายพิรุณ อินศรีคง
การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดรักการ
อ่าน(ภาษาไทย)

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

~ 31 ~
ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นางสาวสายพิรุณ อินศรีคง
การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดรักการ
อ่าน(ภาษาไทย)
นางสาวปทุมวดี ใหม่เทวินทร์
การแข่งขันทักษะการประกวดการเล่านิทาน
พื้นบ้าน
นางสาวปทุมวดี ใหม่เทวินทร์
การแข่งขันทักษะการประกวดการเล่านิทาน
พื้นบ้าน
นางสาวธัญวลัย แก้วมณี
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลง
ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง
นางสาววิลาวัณย์ นวลละออง
การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดสุนทร
พจน์ ภาษาไทย
นายปฏิพัทธ์ หนูน้อย
มินิฟาร์มคอนโดอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
นายนัฐกิตย์ อ่อนยัง
มินิฟาร์มคอนโดอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
นายเอนก พรมอินทร์
ชุดควบคุมโรงเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่าน
แอพพลิเคชั่น
นายเจษฎากร ศรีสุวรรณ
ชุดควบคุมโรงเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่าน
แอพพลิเคชั่น
นายเจษฎากร ศรีสุวรรณ
ชุดควบคุมโรงเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่าน
แอพพลิเคชั่น
นายดนราเชด หมะหวี
ชุดควบคุมโรงเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่าน
แอพพลิเคชั่น
นายดนราเชด หมะหวี
ชุดควบคุมโรงเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่าน
แอพพลิเคชั่น

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

~ 32 ~
ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นายอัสนี สุขแก้ว
ชุดควบคุมโรงเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่อน
แอพพลิเคชั่น
นายปฏิพัทธ์ หนูน้อย
ชุดควบคุมโรงเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่าน
แอพพลิเคชั่น
นางสาวพฤฒานันท์ ยอดดี
ชาสามเกลอ
นางสาวจุฬาลักษณ์ หนูไชยแก้ว
ซอสปรุงรสข้าวผัดต้มยาแซบเสริมสมุนไพรมะ
ห่วงหาวมะนาวโห่
นางสาวปิยนุช เพชรรัตน์
ซอสปรุงรสข้าวผัดต้มยาแซบเสริมสมุนไพร
มะม่วงหาวมะนาวโห่
นางสาวกชกร ผู้ยิ้ม
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นางสาวรัชนก ่ ช่อเพชร
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นางสาวอนัญยา แดงเจริญ
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นางสาวเสานีย์ เริงนิสัย
เจลว่านหางจระเข้&ใบเตย
นางสาวกาญจนา นวลศรี
เจลว่านหางจระเข้&ใบเตย
นางสาววืไลวรรณ แซ่ฮ่อ
เจลว่านหางจระเข้&ใบเตย
นางสาวขนิษฐา ผาสุก
โลชั่นกันยุงกลิ่นส้มหอมฟุ้ง
นางสาวเสาวลักษณ์ ทักคาแหง
โลชั่นกันยุงกลิ่นส้มหอมฟุ้ง
นางสาววนิดา สะนิ
โลชั่นกันยุงกลิ่นส้มหอมฟุ้ง
นางสาวรุจิรา แก่นเพชร
แชมพูน้องหมาจากใบปุดสิงห์

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

~ 33 ~
ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นางสาวฐิตาพร จันทรประดิษฐ์
แชมพูน้องหมาจากใบปุดสิงห์
นางสาวนิภาพร คาจันทร์
สบู่สมุนไพรใบตาลึง
นางสาวอติมา ติ้วสุย
สบู่สมุนไพรใบตาลึง
นางสาวพิมพ์มาดา มณีรัตน์
การพัฒนาสครับไพลน้าผึ้งแท้
นางสาวปิยฉัตร เดชแก้ว
ผลิตภัณฑ์ยาสระผลมัลเบอร์รี่
นางสาวศิริวิภา จันหนู
ผลิตภัณฑ์ยาสระผลมัลเบอร์รี่
นางสาวอรวรรณ สุรีย
ลิปบาล์มดีท๊อก&สครับ
นางสาวกัญญารัตน์ อินตะเหล็ก
ลิปบาล์มดีท๊อก&สครับ
นางสาวปรียานุช แก้วมณี
ลิปบาล์มดีท๊อก&สครับ
นางสาวรุสนา นิยมบรรเลง
ผลิตภัณฑ์ชุดตุ๊กตาของที่ระลึกจากผ้า
ปาเต๊ะเพ้นท์ลาย Version 2
นางสาวฝนทิพย์ แก้วสมศรี
ผลิตภัณฑ์ชุดตุ๊กตาของที่ระลึกจากผ้า
ปาเต๊ะเพ้นท์ลาย Version 2
นางสาวอโรชา ช่วยสุข
ผลิตภัณฑ์ชุดตุ๊กตาของที่ระลึกจากผ้า
ปาเต๊ะเพ้นท์ลาย Version 2
นายอุสมาน เจะมะ
ตู้รับจดหมายแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น
นายบัสซัมร์ เตะมัน
ตู้รับจดหมายแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น
นายรุสดี หวังโย๊ะ
ตู้รับจดหมายแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น
นายปริญญา พรมรักษ์

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

~ 34 ~
ชื่อ-สกุล/รำยกำร
พัฒนาโปรแกรมแปลงไฟล์ภาพ Convert File
Image ด้วยภาษาวิชวล เบสิค
นางสาวมายาวี สะหลา
พัฒนาโปรแกรมแปลงไฟล์ภาพ Convert File
Image ด้วยภาษาวิชวล เบสิค
นางสาวพิมพิกา คงชาย
พัฒนาโปรแกรมแปลงไฟล์ภาพ Convert File
Image ด้วยภาษาวิชวล เบสิค
นางสาวพิมพิกา คงชาย
พัฒนาโปรแกรมแปลงไฟล์ภาพ Convert File
Image ด้วยภาษาวิชวล เบสิค
นายธิติพงศ์ มณีพรหม
อุปกรณ์ช่วยเลี้ยงปลาในบ่อ
นายอัศราวุฒิ สุระกาแหง
อุปกรณ์ช่วยเลี้ยงปลาในบ่อ
นายวรวีย์ หมานหวัง
อุปกรณ์ช่วยเลี้ยงปลาในบ่อ
นายอภิวิชญ์ แก้วมณี
อุปกรณ์ช่วยเลี้ยงปลาในบ่อ
นายธนนชัย เรืองรักษ์
อุปกรณ์ช่วยเลี้ยงปลาในบ่อ
นางสาวนาเดีย ทองใหญ่
อุปกรณ์ช่วยเลี้ยงปลาในบ่อ
นายพงษนพัฒน ผิวจันทร์
อุปกรณ์ช่วยเลี้ยงปลาในบ่อ
นายภูเบศร์ แก้วเมือง
อุปกรณ์ช่วยเลี้ยงปลาในบ่อ
นางสาวธัญญลักษณ์ ไชยนุ้ย
อุปกรณ์ช่วยเลี้ยงปลาในบ่อ
นางสาวกมลวรรณ ทองธรรมชาติ
อุปกรณ์ช่วยเลี้ยงปลาในบ่อ
นายกอเดช หลังอิ
ตู้ไฟส่องสว่างระบุตาแหน่ง 360 องศา 36
ชั่วโมง 360 degree

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

~ 35 ~
ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นายอภิชัย ราศรี
ตู้ไฟส่องสว่างระบุตาแหน่ง 360 องศา 36
ชั่วโมง 360 degree
นายอัสนี สุขแก้ว
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้าในบ่อปลากะพงขาว
นายดนรอเชด หมะหวี
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้าในบ่อปลากะพงขาว
นายภูวเดช บัวอินทร์
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้าในบ่อปลากะพงขาว
นายอภิชัย ราศรี
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้าในบ่อปลากะพงขาว
นายกอเดช หลังอิ
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้าในบ่อปลากะพงขาว
นายเอนก พรมอินทร์
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้าในบ่อปลากะพงขาว
นายอุสมาน เจะมะ
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้าในบ่อปลากะพงขาว
นายนัฐกิตย์ อ่อนยัง
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้าในบ่อปลากะพงขาว
นายปฏิพัทธ์ หนูน้อย
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้าในบ่อปลากะพงขาว
นายทวีศักดิ์ จันทร์ไข่
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้าในบ่อปลากะพงขาว
นางสาวปทมาวดี ใหม่เทวินทร์
ข้าวเกรียบปลาดุกรสลาบ เสริมคะน้าเม็กสิโก
เพื่อใช้แทนผงชูรส
นางสาวจิตรกัญญา บุญเจริญ
ข้าวเกรียบปลาดุกรสลาบ เสริมคะน้าเม็กสิโก
เพื่อใช้แทนผงชูรส
นางสาวพิชชารัตน์ รัตนะ
ข้าวเกรียบปลาดุกรสลาบ เสริมคะน้าเม็กสิโก
เพื่อใช้แทนผงชูรส
นางสาวพฤฒานันท์ ยอดดี
ชาสามเกลอ

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

~ 36 ~
ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นางสาวปิยะวรรณ เพชรสีนวน
ชาสามเกลอ
นางสาวกชกร ผู้ยิ้ม
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นางสาวจริยา หลีกันซะ
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นายรัชนก ช่อเพชร
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นางสาวชุติมา อุปมา
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นางสาวอนันยา แดงเจริญ
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นางสาววิจิตรา สายบัว
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นายซัมซูดีน วาหนิ
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นางสาวรวิวรรณ ทองจัน
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นายปรมัตถ์ โพคา
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน "การประกวดมารยาท
ไทย"
นางสาวสุธิษา บัวกิ่ง
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน "การประกวดมารยาท
ไทย"
นางสาวสายพิรุณ อินศรีคง
การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดรักการ
อ่าน (ภาษาไทย)
นางสาวสายพิรุณ อินศรีคง
การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดรักการ
อ่าน (ภาษาไทย)
นางสาววิลาวัณย์ นวลละออง
การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดสุนทร
พจน์ ภาษาไทย

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นางสาวปทมาวดี ใหม่เทวินทร์
การแข่งขันทักษะ การประกวดการเล่านิทาน
พื้นฐาน
นางสาวกุลนิดา ไพคานวณ
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นางสาวกุลนิดา ไพคานวณ
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นางสาวนามีน่า ราหนะ
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นางสาวชุติการญจน์ ชุนชนะสงคราม
กะปิทรงเครื่องสมุนไพร
นางสาวซาฟิย๊ะ ดนแอ
กะปิทรงเครืองสมุนไพร
นางส่าวฟารีดา ราหนิ
เจลว่านหางจระเข้&ใบเตย
นางส่าวฟารีดา ราหนิ
เจลว่านหางจระเข้&ใบเตย
นางสาวธัญวลัย แก้วมณี
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
นายปรมัตถ์ โพธิ์คา
การประกวดมารยาทไทย
นางสาวสุธิศา บัวกิ่ง
การประกวดมารยาทไทย
นางสาวสุธิศา บัวกิ่ง
การประกวดมารยาทไทย
นางสาวสายพิรุณ อินศรีสม
รักการอ่าน
นางสาวปทมาวดี ไหม่เทวินทร์
เล่านิทานพื้นบ้าน
นางสาววิลาวัลย์ นวลละออ
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
นางสาวธัญวลัย แก้วมณี
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงชลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาคใต้

~ 38 ~
ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นางสาวภัทรานิษฐ์ ขุนแดง
ผลิตภัณฑ์ยาสระผลมัลเบอร์รี่
นางสาวยารอนะ มามะ
ผลิตภัณฑ์ยาสระผลมัลเบอร์รี่
นางสาววรรณา ยีดา
ผลิตภัณฑ์ยาสระผลมัลเบอร์รี่
นางสาวศิรินญา จิอิ
ผลิตภัณฑ์ยาสระผลมัลเบอร์รี่
นางสาวศิรินญา จิอิ
ผลิตภัณฑ์ยาสระผลมัลเบอร์รี่
นางสาวสถิตาภรณ์ โมสิกะ
ผลิตภัณฑ์ยาสระผลมัลเบอร์รี่
นางสาวสถิตาภรณ์ โมสิกะ
ผลิตภัณฑ์ยาสระผลมัลเบอร์รี่
นางสาวครองขวัญ หมวดจันทร์
ลิปบาล์มดีท๊อก&สครับ
นางสาวจุฑามาศ สีคงแก้ว
ลิปบาล์มดีท๊อก&สครับ
นายชาติเมธี ทองไพลวัล
มินิฟาร์มคอนโดอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
นายชิษณุพงศ์ แก้วสุขใส
มินิฟาร์มคอนโดอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
นายทักษิณ จงพินิจจิตเที่ยง
มินิฟาร์มคอนโดอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
นายธนวิชญ์ โสระสา
มินิฟาร์มคอนโดอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
นายธนากรณ์ แสงเอียด
มินิฟาร์มคอนโดอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
นายธีรเดช ขวัญพอ
มินิฟาร์มคอนโดอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
นายธีรภัทร์ ทองยอด
มินิฟาร์มคอนโดอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
นายนิฝาริตญ์ ราชชารอง

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาฃีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาฃีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจัวหวัดสงขลา

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร
มินิฟาร์มคอนโดอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
นายปรมัตถ์ โพคา
มินิฟาร์มคอนโดอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
นายปริเยศ สังข์ทอง
ชุดควบคุมโรงเพาะเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่าน
แอพพลิเคชั่น
นายยอดขวัญ วุ่นซิงซี่
ชุดควบคุมโรงเพาะเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่าน
แอพพลิเคชั่น
นายรัตนวงค์ จันทรัตน์
ชุดควบคุมโรงเพาะเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่าน
แอพพลิเคชั่น
นายวรวุฒิ เสะและ
ชุดควบคุมโรงเพาะเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่าน
แอพพลิเคชั่น
นายวีรวุฒิ ร่าหนิ
ชุดควบคุมโรงเพาะเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่าน
แอพพลิเคชั่น
นายศริชัช ไชยโย
ชุดควบคุมโรงเพาะเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่าน
แอพพลิเคชั่น
นายศุภเสกข์ แก้วบุญ
ชุดควบคุมโรงเพาะเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่าน
แอพพลิเคชั่น
นายสนธยา หีมล๊ะ
ชุดควบคุมโรงเพาะเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่าน
แอพพลิเคชั่น
นายสุขสันต์ ยอดประดิษฐ์
ชุดควบคุมโรงเพาะเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่าน
แอพพลิเคชั่น
นายสุทธิพงศ์ ยิ้มละม่อม
ชุดควบคุมโรงเพาะเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่าน
แอพพลิเคชั่น

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
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รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564
ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นาย ศุภกฤต รัตนมณี
ระบบบริหารจัดการร้านกราฟิกดีไซน์ ด้วย
ฐานข้อมูล My SQL
นางสาว พิยดา มณีรัตน์
ระบบบริหารจัดการร้านกราฟิกดีไซน์ ด้วย
ฐานข้อมูล My SQL
นางสาว กัญจนรัตน ผ่องอาไพ
ระบบบริหารจัดการร้านกราฟิกดีไซน์ ด้วย
ฐานข้อมูล My SQL
นาย ภูเบศร์ แก้วเมือง
เครื่องล้างมันสาปะหลัง
นาย ธนนชัย เรืองรักษ์
เครื่องล้างมันสาปะหลัง
นาย ธนนชัย เรืองรักษ์
เครื่องล้างมันสาปะหลัง
นางสาว สุธาสิณี เทพศรี
เครื่องล้างมันสาปะหลัง
นาย กิตติพงค์ บุญสกรรณ์
เครื่องล้างมันสาปะหลัง
นาย ภูวิศ จานงค์
เครื่องล้างมันสาปะหลัง
นาย กรรณกร ประวารณา
เครื่องล้างมันสาปะหลัง
นาย ชาตรี หน่อแก้ว
เครื่องล้างมันสาปะหลัง
นาย ฉัตรมงคล บัวเงิน
ตู้ยิงทราย
นาย เกียรติศักดิ์ ยีเด็น
ตู้ยิงทราย
นาย เกียรติศักดิ์ ยีเด็น
ตู้ยิงทราย

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
สานักอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นางสาว ศศิภา ภาระการ
ขนมถั่วแผ่นทอดโดยการใช้แป้งกล้วยน้าว้า
ทดแทนแป้งสาลี
นางสาวอโรชา ช่วยสุข
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น
นางสาวฝนทิพย์ แก้วสมศรี
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น
นางสาวฝนทิพย์ แก้วสมศรี
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น
นายคาแหง แซ่เลี่ยม
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น
นายธีรภัทร ฉิมพิทักษ์
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
นายธีรภัทร ฉิมพิทักษ์
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
นายธีรภัทร ฉิมพิทักษ์
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
นายชิษณุพงศ์ แก้วสุขใส
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
นายชิษณุพงศ์ แก้วสุขใส
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
นางสาวสุไรด้า สะอะ
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
นางสาวอรทัย เพ็ชรสุวรรณ
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
นางสาวชุติกาญจน์ ขุนชนะสงคราม
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
นางสาวมนัสนันท์ เลี่ยงชู้
การแข่งขันทักษะการนาเสนอสินค้า
นางสาวสุกัญญา หนูประด้บ
การแข่งขันทักษะการนาเสนอสินค้า
นางสาวณัฎณิชา สองยอด
การแข่งขันทักษะการนาเสนอสินค้า

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

ธนาคารแห่งประะเทศไทย

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขบา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นางสาววิลาวัณย์ นวลละออง
การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดสุนทร
พจน์ภาษาไทย
นางสาวปทุมวดี ใหม่เทวินทร์
การแข่งขันทักษะการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ
นางสาวนามีน่า ร่านิ
การแข่งขันทักษะกลยุทธิการตลาดเชิง
สร้างสรรค์(Crative Marketing plan)
นางสาวนามีน่า ร่านิ
การแข่งขันทักษะกลยุทธิการตลาดเชิง
สร้างสรรค์(Crative Marketing plan)
นางสาววนิดา หีมยี
ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสร้างสรรค์
(Creative Marketing plan)
นางสาวสุรัยยา ดาราวรรณ
ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสร้างสรรค์
(Creative Markting plan)
นางสาวกุลนิดา ไพคานาม
ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสร้างสรรค์
(Creative Marketing plan)
นางสาวซาฟีย๊ะ คนแอ
ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสร้างสรรค์
(Creative Marketing plan)
นายเกียรติศักดิ์ ยีเด็น
ทักษะงานจักรยานยนต์ ปวช.
นายณัฐวุฒิ แก้วต่างใจ
ทักษะงานจักรยานยนต์ ปวช.
นายกฤษณะ หมวดแดง
ทักษะงานจักรยานยนต์
นางสาว กรรณิการ์ สิมล
ขนมถั่วแผ่นทอดโดยการใช้แป้งกล้วยนัว้
าา
ทดแทนแป้งสาลี

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจัวหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจัวหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นางสาว ปทมาวดี ใหม์เทวินทร์
วุ้นดาคนทีสอทะเลเสริมสาหร่ายผมนาง
นางสาว ไดอาน่า เจริญ
วุ้นกระชายน้าผึ้งมะนาว (Gingerbread with
honey and lemon)
นางสาว สาฝิน๊ะ สะมะลาเต๊ะ
วุ้นกระชายน้าผึ้งมะนาว (Gingerbread with
honey and lemon)
นางสาว พิชชารัตน์ รัตนะ
วุ้นกระชายน้าผึ้งมะนาว (Gingerbread with
honey and lemon)
นางสาว มนัญชยา สาหมาน
ซอสปรุงข้าวผัดแกงเขียวหวานอะโวคาโด
นางสาว สุไรด้า สะอะ
ซอสปรุงรสข้าวผัดแกงเขียวหวานอะโวคาโด
นางสาว ครองขวัญ หมวดจันทร์
แหนมไก่รสไตปลา
นางสาว สิรินทรา กันทะเนตร
แหนมไก่รสไตปลา
นางสาว กัญจนพร แก้วมณี
แหนมไกรสไตปลา
นางสาว ยารอนะ มามะ
แหนมไก่รสไตปลา
นางสาว จุฑามาศ สีคงแก้ว
แหนมไก่รสไตปลา
นางสาว ภัทรานิษฐ์ ขุนแดง
แหนมไก่รสไตปลา
นางสาว ศิรินญา จิอ
แหนมไก่รสไตปลา
นางสาว วรรณา ยีตา
แหนมไก่รสไตปลา
นางสาว น้าทิพย์ เส็มหมาน
ซอสปรุงรสข้าวผัดแกงเขียวหวานอะโวคาโด

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึาษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นางสาว ครองขวัญ หมวดจันทร์
เส้นหมี่จากแป้งกล้วย
นางสาว สิรินทรา กันทะเนตร
เส้นหมี่จากแป้งกล้วย
นางสาว จุฑามาศ สีคงแก้ว
เส้นหมี่จากแป้งกล้วย
นางสาว สิรินทรา กันทะเนตร
เส้นหมี่จากแป้งกล้วย
นางสาว กัญจนพร แก้วมณี
เส้นหมี่จากแป้งกล้วย
นางสาว สายพิรุณ อินศรีคง
เส้นหมี่จากแป้งกล้วย
นางสาว แพรขวัญ ทะปะละ
ข้าวหลามกะลามะพร้าว
นางสาว สถิตาภรณ์ โมสิกะ
ข้าวหลามกะลามะพร้าว
นางสาว วิลาวัณย์ นวลละออง
ลูกชิ้นอกไก่สมุนไพร
นางสาว ธัญวลัย แก้วมณี
ลูกชิ้นอกไก่สมุนไพร
นางสาว เนตรนภา เกื้อก่อทอง
: ลูกชิ้นอกไก่สมุนไพร
นางสาวธัญวลัย แก้วมณี
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
นายปรมัตถ์ โพคา
ประกวดมารยาทไทย
นางสาวปทุมวดี ใหม่เทวินทร์
การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
นางสาวสถิตาภรณ์ โมสิกะ
การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ
นางสาวสายพิรุณ อินศรีคง
การประกวดรักการอ่านภาษาไทย

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นางสาวเบญจมาศ ชัยสิงห์
การตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
นายสุทธิพงศ์ ยิ้มละม่อม
การแข่งขันแก้ปัญหาโดยกระบวนการ STEM
(ปวชฺ.)
นายเกียรติศักดิ์ ยีเด็น
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางาน
รถจักรยานยนต์(ระดับภาค)
นายกฤษณะ หมวดแดง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางาน
รถจักรยานยนต์(ระดับภาค)
นายสุทธิพงศ์ ยิ้มละม่อม
ชีวมินิฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านสมาร์ท
โฟน
นายปรมัตถ์ โพดา
ชีวมินิฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านสมาร์ท
โฟน

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาคใต้

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาคใต้

รองชนะเลิศ

ภาค

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย

รองชนะเลิศ

ภาค

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย
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ส่วนที่ 3
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน
ดังนี้

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำทีพ่ ึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทัก ษะและการประยุก ต์ใช้เป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ อาชี วศึก ษาแต่ล ะระดับ การศึ กษา และมีคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้ำนควำมรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้ นผู้ เรีย นเป็น ส าคัญ ตอบสนองความต้ องการของผู้เรียนทั้ ง วัยเรียนและวัย ท างาน ตาม
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หลัก สู ต ร มาตรฐานคุณ วุ ฒิ อ าชี วศึ ก ษาแต่ ละระดั บ การศึ ก ษา ตามระเบี ย บหรื อข้ อ บั ง คั บ เกี่ย วกับ การจั ด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่
มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้ำนกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
สถานศึกษามีค วามสาเร็จในการด าเนิน การบริห ารจัดการสถานศึ กษา ตามนโยบายสาคัญ ที่
หน่ ว ยงานต้น สั งกั ด หรือ หน่ วยงานที่ ก ากั บ ดูแ ลสถานศึ กษามอบหมาย โดยความร่ วมมื อของผู้ บ ริห าร ครู
บุค ลากรทางการศึ ก ษาและผู้ เรีย น รวมทั้ ง การช่ วยเหลื อ ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น จากผู้ ปกครอง ชุม ชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
สถานศึ ก ษามี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ เรีย น หรื อ ร่ว มกั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า ง ๆ ที่ ส ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
3.3 กำรสร้ำงอำชีพและกำรมีงำนทำให้ประชำชนเพื่อสังคมสันติสุข
สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในเขตพื้นที่
พิเศษจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบริการในพื้น ที่ 4 อาเภอในจัง หวัดสงขลาได้แก่ อาเภอนาทวี
อาเภอจะนะ อาเภอเทพา และอาเภอสะบ้าย้อย
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ส่วนที่ 4
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำทีพ่ ึงประสงค์
4.1.1 ด้ำนควำมรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
1.1.1) เชิงปริมำณ : จานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
- ระดับ ปวช. จานวน 259 คน ผ่านการประเมิน จานวน 238 คน
- ระดับ ปวส. จานวน 78 คน ผ่านการประเมิน จานวน 61 คน
1.1.2) เชิงคุณภำพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
- ระดับ ปวช. ร้อยละ 91.89
- ระดับ ปวส. ร้อยละ 96.83
ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้ง ระดับ ปวช. และ ระดับ
ปวส. จานวน 299 คน เมื่อเทียบกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร คิดเป็นร้อย
ละ 92.86 ผลการประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ
4.1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จ การศึ กษาอาชี วศึ ก ษาที่ พึ งประสงค์ ด้ านทั กษะและการประยุ กต์ ใช้ ตามรายการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ
1.1.1) เชิงปริมำณ : 1. จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระจานวน 40 คน
2. จานวนผู้ประสบผลสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50
1.1.2) เชิงคุณภำพ : ผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 87.50 เทียบกับจานวนผู้เรียนกลุ่ม เป้าหมายที่ผ่านการพั ฒนาเป็น ผู้
ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ และได้รับรางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3
ดาว ผลการประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
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1.2) ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
1.2.1) เชิงปริมำณ : จานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เข้าร่วมแข่งขัน 50 คน ได้รับรางวัล
จานวน 27 คน
1.2.2) เชิงคุณภำพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 54
ผลการประเมินมีค่าคะแนน 2 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยก
ย่องสถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน
4.1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.1.1) เชิงปริมำณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้า 129 คน สาเร็จการศึกษา
59 คน
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้า 76 คน สาเร็จการศึกษา
53 คน
1.1.2) เชิงคุณภำพ : ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
- ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 45.73
- ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 69.74
คิดเป็นผู้สาเร็จการศึกษารวมทั้ง ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. คิดเป็นร้อย
ละ 54.63 ผลการประเมินมีค่าคะแนน 2 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ยกย่องสถานศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2564 สามารถ มีงานทาประกอบอาชีพอิสระ
และเข้าศึกษาต่อที่อื่นได้
1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.2.1) เชิงปริมำณ : จานวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. 324 คน ระดับ ปวส. 71 คน รวมทั้งสิ้น
395 คน
- จานวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ระดับ ปวช.
298 คน ระดับ ปวส. 52 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 350 คน
1.2.2) เชิงคุณภำพ : ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
- ระดับ ปวช. จานวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 75.44
- ระดับ ปวส. จานวน 52 คิดเป็นร้อยละ 13.16
ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 88.61
ผลการประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
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1.2.3) ผลสะท้อน :องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
1.3) กำรมีงำนทำและศึกษำต่อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
1.3.1) เชิงปริมำณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. ในปีที่ผ่านมามีงานทาในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ระดับ ปวช. มีผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 73 คน ที่มีงานทา ประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อ จานวน 71 คน
- ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทา
จานวน 14 คน
- ผู้สาเร็จการศึกษา ศึกษาต่อ
จานวน 57 คน
ระดับ ปวส. มีผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 110 คน ที่มีงานทา ประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อ จานวน 106 คน
- ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทา
จานวน 71 คน
- ผู้สาเร็จการศึกษา ศึกษาต่อ
จานวน 35 คน
1.3.2) เชิงคุณภำพ : ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ใน
ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ
- ระดับ ปวช. ที่มีผู้สาเร็จการศึกษา มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ศึกษา
ต่อ ร้อยละ 97.26
- ระดับ ปวส. ที่มีผู้สาเร็จการศึกษา มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษา ต่อ ร้อยละ 96.36
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงาน
ทา ในสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ รวมทั้งระดับ ปวช.
และ ระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 96.72 ผลการประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ

2) จุดเด่น
1. สถานศึกษาประสบความสาเร็จในระบบดูแลและแนะแนวผู้ เรียน ส่งผลให้ ผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนดด้าน ความรู้ ด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ และ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. วิทยาลัยฯ มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาและศึกษาต่ออยู่ในระดับดีมาก และได้รับการ
ยอมรับจากสถานประกอบการและหน่วยงานที่รับผู้สาเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ
ชุมชนและสังคม
4. ผู้สาเร็จการศึกษาสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
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3) จุดที่ควรพัฒนำ
1. วิทยาลัยฯ มีจานวนนักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคันจานวนมาก
2. จานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันด้านวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมเสริม
ทักษะรวมทั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลยังมีน้อย
3. วิทยาลัยฯ มีนักเรียนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้วประกอบอาชีพตามโครงการส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการน้อย
4. สถานศึกษาควรจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ที่มีความทั นสมัย ความพร้อม เพื่ อให้นักเรียน
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
5. สถานศึกษาควรสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเอง ในด้านวิชาชีพ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ นักเรียน นักศึกษาให้มี
ความพร้อมในด้านวิชาชีพ

4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. แก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเยี่ยม
บ้านของครูที่ปรึกษาการทากิจกรรม home room การให้ทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาที่ลาบาก การให้กู้ยืม
กยศ.กรอ.
2. สนับสนุนส่งเสริมให้ครู และผู้เรียน ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันด้านวิชาการ วิชาชีพ และ
กิจกรรมเสริมทักษะรวมทั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ให้มากขึ้น รวมทั้งถ่ายทอดให้ความรู้ ในการประกวดแข่งขันต่าง
ต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประกวดแข่งขัน
3. วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
4. สถานศึ กษาควรนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลผู้เรียนและติดตามผู้ สาเร็จ การศึก ษา ทาให้
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผ่านระบบครูที่ปรึกษามีการสะท้อน ข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องได้
อย่างรวดเร็ว
5. สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาทั กษะด้านการคิดสร้างสรรค์ แก่ผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพและเข้าแข่งขันในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป

4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
4.2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ
1.1.1) เชิงปริมำณ : ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ จานวน 3 ประเภทวิชา
คิดเป็นร้อยละ 100

~ 52 ~
1.1.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ มีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1.2) กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะหรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม
หรือกำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม
1.2.1) เชิงปริมำณ : จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชา
เพิ่มเติม ระดับ ปวช. จานวน 6 สาขาวิชา ระดับ ปวส.จานวน
6 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 12 สาขาวิชา
1.2.2) เชิงคุณภำพ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็น
ร้อยละ 100 มีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
4.2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึ กษาด้านการจัด การเรียนการสอนอาชีวศึก ษา ตามรายการประเมิน คุณ ภาพการศึ กษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ
1.1.1) เชิงปริมำณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ
จานวน 415 แผน คิดเป็นร้อยละ 100
1.1.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
มีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
1.2) กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1.2.1) เชิงปริมำณ : จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จานวน 47 คน
1.2.2) เชิงคุณภำพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ และน าไปใช้ ในการจั ด การเรี ย นการสอน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ผลการประเมิ น มี
ค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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1.3) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1.3.1) เชิงปริมำณ :
1. ครูผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จานวน 47 คน
2. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จานวน 47 คน
3. ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย จานวน 47 คน
4. ครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน จานวน 47 คน
5. ครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ จานวน 47 คน
1.3.2) เชิงคุณภำพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ผลการประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
สถานศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
1.4) กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
1.4.1) เชิงปริมำณ :
1. ครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล จานวน 47 คน
2. ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน จานวน 47 คน
3. ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ จานวน 47 คน
4. ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน จานวน
47 คน
5. ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ
จานวน 47 คน
1.4.2) เชิงคุณภำพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ต่อคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน
1.5) กำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ
1.5.1) เชิงปริมำณ : 1. ครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ จานวน 47 คน
2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อ
ปี จานวน 47 คน
3. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน จานวน 47 คน
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4. ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ จานวน 47 คน
5. ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ จานวน 47 คน
1.5.2) เชิงคุณภำพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ ร้อยละ 100 ผลการประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ต่อสมรรถนะของครูผู้สอน
1.6) กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน
1.6.1) เชิงปริมำณ : จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการจัดการเรียนการสอน จานวน 54 ห้อง
1.6.2) เชิงคุณภำพ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินมี
ค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.6.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
คุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
4.2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพือ่ กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
1.1.1) เชิ งปริม ำณ : มีระบบเครือข่ ายอิน เทอร์เน็ต ความเร็วสูง ส าหรับผู้ บริห าร
จัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริห ารจัดการข้อมู ล
สารสนเทศ โดยมีการจัดลาดับความสาคัญและความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
1.1.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมู ลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ร้อยละ 100 อยู่ในระดับดี มากผลการประเมินการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อ มูลสารสนเทศ เพื่ อการบริหารจัด การสถานศึกษา ผู้บ ริห ารสถานศึ กษาจัดให้มีข้ อมู ล
พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหาร การศึกษา มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ มีการใช้
ข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร จัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยการอาชีพนาทวีมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นระบบ ทันสมัย
1.2) อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำนหรืองำนฟำร์ม
1.2.1) เชิงปริมำณ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานที่ได้รับการ
พัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100
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1.2.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม ผลการประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการ
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
1.3) ระบบสำธำรณูปโภคพืน้ ฐำน
1.3.1) เชิงปริมำณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ
ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบารุงรักษาและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
1.3.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ร้อยละ
100 ผล การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่
ในระดับยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ให้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร
1.4.1) เชิงปริมำณ : ผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ จานวน
350 คน คิดเป็นร้อยละ 87.94
1.4.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
ร้อยละ 87.94 ผลการประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.4.3) ผลสะท้อน : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และ
ศูนย์วิทยบริการ
1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ
1.5.1) เชิงปริมำณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานของ
สถานศึกษา จานวน 1,000 Mbps และมีระบบสารสนเทศ
เชื่อมโยงการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
1.5.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ร้อยละ 100 ผลการ
ประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม
1.5.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการใช้งานด้านสารสนภายในสถานศึกษา
4.2.4 ด้ำนกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
1.1.1) เชิงปริมำณ :
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1. สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทิวภาคี จานวน 3 สาขาวิชา จาก
สาขาวิชาที่เปิดทาการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 50 ของสาขาที่เปิดทาการ
จัดการเรียนการสอนทั้งหมด
2. ผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี จานวน 94 คน จากผู้เรียนทั้งหมด
จานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 57
1.1.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินข้อมูลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อย
ละ 41.77ผลการประเมินมีค่าคะแนน 2 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

2) จุดเด่น
1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาครู และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลายทันสมัย และเป็น
ปัจจุบัน
4. สถานศึกษามีระบบการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสาขางานหรือรายวิชา ตรงตามสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
5. สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3) จุดที่ควรพัฒนำ
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาของสาขาต่างๆ ค่อนข้างน้อยไม่ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา
2. วิทยาลัยฯ มีการเปิดสอนหลักสูตร ปวช.ปวส. (ทวิภาคี) น้อย
3. สถานศึกษาควรมีระบบจัดเก็บรายงานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาครูให้เป็นระบบ

4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ฝ่ายวิชาการจัดทาโครงการพัฒ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาของสาขาต่ างๆ ร่วมกั บ
แผนกวิชา สถานประกอบการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. วิทยาลัยฯ มีนโยบายให้ทุกแผนกวิชาเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร ปวช.ปวส. (ทวิภาคี) เพิ่ม
มากขึ้น
3. สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคีเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนทวิภาคี
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4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
4.3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม
1.2.1) เชิงปริมำณ : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 100
1.2.2) เชิงคุณภำพ : ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกมีส่วนร่วมใน
การกาหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผลการประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่
ในระดับยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ร่วมในการบริหารสถานศึกษา
1.2) กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1.2.1) เชิงปริมำณ: ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน จานวน 12 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100
1.2.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนผลการประเมิน มีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.3) กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ
วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการ
วิชาชีพและจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
1.3.1) เชิงปริมำณ : จานวนกิจกรรมในการบริการชุมและจิตอาสา
- กิจกรรมการบริการชุมชน จานวน 2 โครงการ
- กิจกรรมการบริการวิชาการ จานวน 2 โครงการ
- กิจกรรมการบริการวิชาชีพ จานวน 1 โครงการ
- กิจกรรมการเข้าร่วมจิตอาสา จานวน 1 โครงการ
1.3.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา คิด
เป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
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4.3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยวิทยำลัยฯ
2.1.1) เชิงปริมำณ : ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย จานวน 25 ชิ้นงาน
2.1.2) เชิงคุณภำพ : วิทยาลัยการอาชีพนาทวีได้เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่น ใหม่ระดั บอาชีวศึ กษาจังหวัด จานวน 20 ชิ้ น ได้รับ รางวัล จ านวน 12 ชิ้น คิดเป็ นร้อยละ 60 มีค่ า
คะแนน 3 คะแนน ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดี
2.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษานาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือ
เผยแพร่

2) จุดเด่น
1.วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือ จากบุคลากร ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับเชิญเป็นวิทยากรครูพิเศษ ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการ
สอนเป็นอย่างดี
2. สถานศึ ก ษามี แ ผนงาน โครงการในการระดมทรัพ ยากร เพื่ อ การจั ดการเรีย นการสอนด้ า น
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ทุนการศึกษาและผู้ เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการหน่วยงานอย่างเป็น
ระบบ
3. สถานศึกษา มีแผนงานโครงการ การบริการชุมชนและมีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน
นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมให้บริการชุมชน สังคม ในระดับสถานศึกษาและระดับจังหวัด

3) จุดที่ควรพัฒนำ
1. จานวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลยังมีน้อย

4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ควรส่ งเสริมสนับ สนุ นให้ทุ กภาควิชา สร้างสรรค์ผ ลงานในสาขาวิชาชี พ เพื่ อเข้าร่วมประกวด
ผลงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาโครงการวิทยาศาสตร์เพื่ อ
พัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพเข้าร่วมประกวดในองค์กรหน่วยงานภายในและภายนอกที่จัดขึ้นในระดับภาค ชาติ
และระดับนานาชาติ
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ส่วนที่ 5
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561 จานวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
ตำรำงที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้
ข้อกำรประเมิน
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ค่ำน้ำหนัก

ค่ำคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่ำน้ำหนักxค่ำคะแนน)

20

5

100

ผลรวมคะแนนที่ได้

100

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100

100.00

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

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้
ข้อกำรประเมิน

ค่ำน้ำหนัก ค่ำคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่ำน้ำหนักxค่ำคะแนน)

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ

3

5

15

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

2

3

6

ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25

21
84.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข้อกำรประเมิน

ค่ำน้ำหนัก ค่ำคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่ำน้ำหนักxค่ำคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน

2

2

4

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2

3

6

3.3 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา

15

5

75

ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95

85
89.47

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ตำรำงที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ
ข้อกำรประเมิน

ค่ำน้ำหนัก ค่ำคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่ำน้ำหนักxค่ำคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ

2

5

10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนด
รายวิชาเพิ่มเติม

3

5

15

ผลรวมคะแนนที่ได้

25

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25

100.00

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

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
ข้อกำรประเมิน

ค่ำน้ำหนัก ค่ำคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่ำน้ำหนักxค่ำคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

2

5

10

2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

3

5

15

2.3 การจัดการเรียนการสอน

5

5

25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน

3

5

15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

2

5

10

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

2

5

10

ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85

85
100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ข้อกำรประเมิน

ค่ำน้ำหนัก ค่ำคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่ำน้ำหนักxค่ำคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา

5

5

25

3.2 อาคารสถานที่ 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

ผลรวมคะแนนที่ได้

65

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65

100.00

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

ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
ข้อกำรประเมิน
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ค่ำน้ำหนัก ค่ำคะแนน
6

5

ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4= (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30

คะแนนที่ได้
(ค่ำน้ำหนักxค่ำคะแนน)
30
30
100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตำรำงที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ข้อกำรประเมิน

ค่ำน้ำหนัก ค่ำคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่ำน้ำหนักxค่ำคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

5

5

25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

2

5

10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

2

5

10

ผลรวมคะแนนที่ได้

45

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1= (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
ข้อกำรประเมิน
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ค่ำน้ำหนัก ค่ำคะแนน
3

3

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

คะแนนที่ได้
(ค่ำน้ำหนักxค่ำคะแนน)
9
9
60.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม
ตำรำงที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์

ร้อยละ
93.64

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้

100

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

84

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

89.47

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ

100

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

100

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

100

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ

100

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

100

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

90

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

100

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

60

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

95.88
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ส่วนที่ 6
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำ
ที่กำหนดเพิ่มเติม
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่กาหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

6.1 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
6.1.1 กำรสร้ำงอำชีพและกำรมีงำนทำให้ประชำชนเพื่อสังคมสันติสุข
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้การสร้างอาชีพและการมีงานทาให้
ประชาชนเพื่อสังคมสันติสุข ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1.1) เชิงปริมำณ : จานวนฝึกอบรมวิชาชีพ ระยะสั้นให้กับประชาชนในเขตพื้นที่พิ เศษ
จังหวัดชายแดนใต้ จานวน 6 รายวิชา
1.1.2) เชิ ง คุ ณ ภำพ : ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพในการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ให้ กั บ
ประชาชนในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่
ในระดับยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จั ง หวัดชายแดน
ภาคใต้
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ส่วนที่ 7
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ให้สถานศึกษานาผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนดแผนพัฒนายกระดับคุณ ภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนำเพือ่ ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม)

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้

1. 1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2. โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มี
2. สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

1. 1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
2. อาชีวศึกษา
3. 2. โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
4. 3. โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที1.่ 1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
พึงประสงค์
2. 2. โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา
3. โครงการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อติดตาม
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาและศึกษาต่อ
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. โครงการปรับพื้นฐานก่อนออกฝึกงาน ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ
2. โครงการปฐมนิเทศ ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
2. จัดการเรียนการสอน
3. 2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
4. ทางการศึกษาในสาขาวิชาชีพร่วมกับชมรมวิชาชีพและ
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แผนพัฒนำเพือ่ ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม)

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน
5.
6.
7.
8.
9.
2.3 ด้านการบริหารจัดการ

หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
3. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตาบล
4. โครงการมหกรรมเรียนสายอาชีพ ( Open House )
5. โครงการประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน
6. โครงการการจัดทาแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
7. โครงการ home room

1. 1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
2. วิทยาลัยฯ
3. 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
4. เพือ่ การบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบอินเตอร์
5. เนตความเร็วสูง

2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. โครงการแนะแนวสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้
นักเรียนมัธยม (ม.3) และ ปวช.3
2. โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
3. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
4. โครงการโรงเรียนสถานศึกษาคุณธรรม
5. โครงการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์
พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ1.
เรียนรู้
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. โครงการศึกษาดูงาน
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขอเลื่อนวิทยฐานะ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
4. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด
5. โครงการลงนามความร่วมมือ(MOU) กับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานภายนอก
6. โครงการบริการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน
7. โครงการอาชีวะจิตอาสา
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน

แผนพัฒนำเพือ่ ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม)

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์1. 1. โครงการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ของ
งานวิจัย
2. คนรุ่นใหม่
3. 2. โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
4. สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน
5. 3. โครงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ
6. สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
3.3 การสร้างอาชีพและการมีงานทาให้
ประชาชนเพื่อสังคมสันติสุข

1. 1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2. 2. โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
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ภำคผนวก
ผลกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
โดยหน่วยงำนต้นสังกัด
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ผลกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
โดยหน่วยงำนต้นสังกัด
ปีกำรศึกษำ 2564

วิทยำลัยกำรอำชีพนำทวี
อำชีวศึกษำจังหวัดสงขลำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร
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ผลกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
โดยหน่วยงำนต้นสังกัด
วิทยำลัยกำรอำชีพนำทวี
ปีกำรศึกษำ 2564
ผลการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ปีการศึกษา 2564 ปรากผลดังนี้
1. สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561
ตำรำงที่ 1 ผลการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ที่ กำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
1 การกาหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา
2 การจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
3 การดาเนินตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
4 การประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
5 การติดตามผลการดาเนินการ เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา
6 การจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

กำรดำเนินกำร
มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนไปตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสอดคลองกับ
มาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
มีผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
มีการบันทึกขอมูลการประเมินผานระบบออนไลนเชิงปริมาณ
และคุณภาพผานเว็บไซต www.vesar.org ใหครบถวน
มีการติดตามและปรับปรุงขอมูลการประเมินในระบบออนไลน
ผานเว็บไซต www.vesar.org
มีการเขียนรายงานประเมินตนเองในระบบออนไลนผานเว็บ
ไซตwww.vesar.org โดยนาเสนอขอมูลทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพื่อสะทอนผลการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
และประเด็นการประเมิน

~ 72
2~
2. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561
โดยภำพรวม จานวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม (รอยละ
94.85) โดยมีผลการประเมินจาแนกตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ มีคุณภาพอยูในระดับ
ยอดเยี่ยม(รอยละ 96.36) เมื่อจาแนกเปนประเด็นการประเมิน ปรากฏผลดังนี้
2.1.1 ด้านความรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 100)
2.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ(ร้อยละ 76)
2.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 89.47)
จุดเด่น
1. สถานศึกษาประสบความสาเร็จในระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียน ส่งผลให้ ผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนดด้าน ความรู้ ด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ และ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. วิทยาลัยฯมีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาและศึกษาต่ออยู่ในระดับดีมาก และได้รับการ
ยอมรับจากสถานประกอบการและหน่วยงานที่รับผู้สาเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ
ชุมชนและสังคม
4. ผู้สาเร็จการศึกษาสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
จุดที่ควรพัฒนำ
1. วิทยาลัยฯ มีจานวนนักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคันจานวนมาก
2. จานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่ง ขันด้านวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมเสริม
ทักษะรวมทั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลยังมีน้อย
3. วิทยาลัยฯ มีนักเรียนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้วประกอบอาชีพตามโครงการส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการน้อย
4. สถานศึ กษาควรจัด หาวัสดุ ครุภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ ที่มี ค วามทั น สมั ย ความพร้อม เพื่ อให้นั ก เรีย น
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
5. สถานศึกษาควรสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเอง ในด้านวิชาชีพ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ นักเรียน นักศึกษาให้มี
ความพร้อมในด้านวิชาชีพ
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. แก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเยี่ยม
บ้านของครูที่ปรึกษาการทากิจกรรม home room การให้ทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาที่ลาบาก การให้กู้ยืม
กยศ.กรอ.
2. สนับสนุนส่งเสริมให้ครู และผู้เรียน ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันด้ านวิชาการ วิชาชีพ และ
กิจกรรมเสริมทักษะรวมทั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ให้มากขึ้น รวมทั้งถ่ายทอดให้ความรู้ ในการประกวดแข่งขันต่าง
ต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประกวดแข่งขัน
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3. วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
4. สถานศึกษาควรนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลผู้เรียนและติดตามผู้สาเร็จ การศึกษา ทาให้สะดวก
ในการเข้าถึงข้อมูลแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผ่านระบบครูที่ปรึกษามีการสะท้อน ข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องได้อย่าง
รวดเร็ว
5. สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาทั กษะด้านการคิดสร้างสรรค์ แก่ผู้ เรียน เพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพและเข้าแข่งขันในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป
2.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำมีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม(รอยละ 100) เมื่อจาแนก
เปนประเด็นการประเมิน ปรากฏผลดังนี้
2.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง (ร้อยละ 100)
2.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม(ร้อยละ 100)
2.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 100)
2.2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 100)
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาครู และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลายทันสมัย และเป็น
ปัจจุบัน
4. สถานศึกษามีระบบการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสาขางานหรือรายวิชา ตรงตามสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
5. สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนำ
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาของสาขาต่างๆ ค่อนข้างน้อยไม่ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา
2. วิทยาลัยฯ มีการเปิดสอนหลักสูตร ปวช.ปวส. (ทวิภาคี) น้อย
3. สถานศึกษาควรมีระบบจัดเก็บรายงานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาครูให้เป็นระบบ
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ฝ่ายวิชาการจัดทาโครงการพัฒ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาของสาขาต่ างๆ ร่วมกั บ
แผนกวิชา สถานประกอบการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. วิทยาลัยฯ มีนโยบายให้ทุกแผนกวิชาเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร ปวช.ปวส. (ทวิภาคี) เพิ่ม
มากขึ้น
3. สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคีเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนทวิภาคี
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2.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม (รอยละ 95.00) เมื่อ
จาแนกเปนประเด็นการประเมิน ปรากฏผลดังนี้
2.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
(ร้อยละ 100)
2.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ผลการประเมินอยู่ในระดับกาลังพัฒนา
(ร้อยละ 40)
จุดเด่น
1. วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือ จากบุคลากร ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับเชิญเป็นวิทยากรครูพิเศษ ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการ
สอนเป็นอย่างดี
2. สถานศึ ก ษามี แ ผนงาน โครงการในการระดมทรัพ ยากร เพื่ อ การจั ดการเรีย นการสอนด้ า น
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ทุนการศึกษาและผู
4 ้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการหน่วยงานอย่างเป็น
ระบบ
3. สถานศึกษา มีแผนงานโครงการ การบริการชุมชนและมีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน
นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมให้บริการชุมชน สังคม ในระดับสถานศึกษาและระดับจังหวัด
จุดที่ควรพัฒนำ
1. จานวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลยังมีน้อย
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ควรส่ งเสริมสนับ สนุ นให้ทุ กภาควิชา สร้างสรรค์ผ ลงานในสาขาวิชาชี พ เพื่ อเข้าร่วมประกวด
ผลงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพเข้าร่วมประกวดในองค์กรหน่วยงานภายในและภายนอกที่จัดขึ้นในระดับภาค ชาติ
และระดับนานาชาติ
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3. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561
ตำรำงที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 ของวิทยาลัยกาอาชีพนาทวี ปีการศึกษา 2564
มำตรฐำน/ประเด็นกำรประเมิน
ร้อยละ
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
ประเด็นที่ 1 ด้านความรู้
100
ประเด็นที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
84
ประเด็นที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
89.47
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ประเด็นที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
100
ประเด็นที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
100
ประเด็นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
100
ประเด็นที่ 4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
100
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ประเด็นที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
100
ประเด็นที่ 2 ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
60
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
95.88
ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ระดับคุณภำพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดี
ยอดเยี่ยม

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

ลงชื่อ.......................................
(.................................................)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ประกำศวิทยำลัยให้ใช้มำตรฐำน
กำรอำชีวศึกษำตำมกฎกระทรวง
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พ.ศ. 2561
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ประกำศวิทยำลัยกำรอำชีพนำทวี
เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพนำทวี พุทธศักรำช 2561
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
.............................................................................................................................
เนื่องด้วยมีการออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยยกเลิกกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 จึง สมควรปรับมาตรฐานการ
อาชี ว ศึ ก ษา ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง และมาตรฐานการ
อาชี วศึ กษา สาหรับ การฝึ กอบรมวิชาชีพ ระยะสั้น ให้เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ กฎกระทรวงการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้ง
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่
กาหนดไว้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 แลมาตรา 17 แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยแนะนาของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตามมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 จึงให้ยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสาหรับการฝึก อบรมวิชาชี พระยะสั้น พ.ศ.2560 ลงวันที่ 7 กัน ยายน พ.ศ.
2560 และให้ใช้ป ระกาศกระทรวงศึก ษาธิการ เรื่อ ง มาตรฐานการอาชีวศึ กษา พ.ศ. 2561 ในการจั ด
การศึกษาและการประกันคุณ ภาพด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยกำรอำชีพนำทวี ประกอบด้วย 4 มำตรฐำน 13 ประเด็นกำร
ประเมินดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
คำอธิบำย การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้ำนควำมรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎีและแนวปฏิบัติต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการอาชีวศึกษา
1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณ วุฒิอาชีวศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติง านและการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี
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1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
คำอธิบ ำยสถานศึ ก ษามี ครู ที่มี คุณ วุฒิ การศึ กษาและจ านวนตามเกณฑ์ ที่ กาหนด ใช้ หลั กสู ตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและบริหารจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตาม
นโยบายส าคัญ ของหน่ วยงานต้น สั งกั ดหรือ หน่ วยงานที่ กากั บ ดูแ ลสถานศึ กษา ประกอบด้ วยประเด็น การ
ประเมิน ดังนี้
2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ
สถานศึ ก ษาใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เรี ย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกาหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและวัยทางานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครุจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถู กต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์และงบประมาณของสถานศึกษาที่
มีอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้ำนกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ เรีย นรวมทั้ งการช่ วยเหลื อ ส่ง เสริม สนั บสนุ นจากผู้ป กครอง ชุม ชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ส่งเสริมสนับสนุน การประกอบอาชีพ อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
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3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้การบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน
3.3 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา การเขียนแผนธุรกิจ
การเป็นผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน และการดาเนินงานธุรกิจ โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้เรียน บุคคล ชุมชน และองค์กรต่างๆในการพัฒนาและเพิ่มทักษะในการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
สถานศึกษามีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกาหนดรายวิชาใหม่หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของชุมชน สถาน
ประกอบการ จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและมีการระดม
ทรัพยากรในการจัดการศึกษา
4.1 ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำ
สถานศึกษามีการใช้และพัฒ นาหลักฐานสมรรถนะรายวิชา โดยก าหนดรายวิชาใหม่หรือ ปรับปรุง
รายวิชาเดิมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของชุมชน สถาน
ประกอบการ โดยความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ
4.2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาที่จัดการศึกษา ได้รับการพัฒนา ด้านคุณธรรม
จริยธรรม วิชาการ วิชาชีพ จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บูรณาการ คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเมินผล ตามสมรรถนะรายวิชา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล
ให้ครูจัดการศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่าย ในการจัดการศึกษา หลักสุตรวิชาชีพระยะสั้น
ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสถานประกอบการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ
ทั้งนี้ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาทวี พุ ทธศักราช 2561 ตั้ง แต่ปีการศึกษา 2561
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
(นายประจวบ จันทภาโส)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
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คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕64

