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คำนำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ได้กล่าวถึงหลักการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาโดยแยกเป็นระบบการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก โดยกำหนดให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงาน
ประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา   

วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) จัดทำระบบประกันคุณภาพโดยมีกระบวนการใน
การดำเนินงาน ดังนี้ ๑) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ .ศ. 
2561  ๒) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา           
๓) ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๔) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ๕) ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๖) จัดทำรายงานผล
การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาพร้อมจัดส่งรายงานและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาไปยังสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ๗) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผล
การประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ในโอกาสนี้  วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ขอขอบคุณคณะกรรมการวิทยาลัย ฯ 
บุคลากรทุกฝ่าย สถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชนที่มีส่วนให้การดำเนินการ ประกัน
คุณภาพภายในปีการศึกษา 2564 เกิดสัมฤทธิผล เป็นผลดีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ  ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

  
 
           (นายน้ำมนต์  โฆสะโก)               
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร              
         (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 
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คําชี้แจง 
คําชี้แจงของรายงานผลการประเมินตนเองควรประกอบดวยการสรุปสาระที่สําคัญ ไดแก 

1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
2. ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพ่ิมเติม 
7. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  
1. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
    1. ด้านความรู้ 
        1.1 ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ 100 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
        1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มีผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ค่าคะแนน 5 ระดับ ยอดเยี่ยม 
    2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
        2.1 ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค อยู่ใน ระดับ 3 ดาว        
ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ ดี 
        2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ผู้เรียนได้รับ การแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน การเล่านิทานพื้นบ้าน และรางรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการตลาดเชิกสร้างสรรค์ ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ค่าคะแนน 2 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
    3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
        3.1.  ผลการประะเมินการดูแลและแนะแนว ผู้เรียนร้อยละ 98.50 ของผู้สำเร็จการศึกษา มีค่า
คะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดยี่ยม  
        3.2.  ผลการประเมิน อวท. ระดับเหรียญทองในระดับจังหวัด ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 
        3.3. การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 85 ของผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.และ 
ปวส.ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ  ค่าคะแนน 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
    1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
      1.1 ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีค่าคะแนน 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
      1.2 สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวชิา
เดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
      2.1 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
      2.2 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
      2.3 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
      2.4 ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 
      2.5 ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 99.20 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 
      2.6 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    3. ด้านการบริหารจัดการ 
      3.1 ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ ดี 
      3.2 ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม ค่าคะแนน 5  
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
      3.3 ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
      3.4 ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
      3.5 ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
ค่าคะแนน 5 คะแนน  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   4.ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
      ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      1.1  ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
      1.2 วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ ดี 
      1.3 ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
   2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
      วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎรนิกร) ระดับจังหวัด ได้เข้าร่วมส่งประกวดผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ สัญญาณเตือนภัยชายหาด ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 5 
สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

 

1.2 จุดเด่น 
     จากผลการดำเนินการตามมาตรฐานของสถานศึกษาพบว่า วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์
นิกร) ประสบความสำเร็จในการผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนดตามชั ้นป ี ผ ู ้ เร ียนที ่สำเร ็จการศึกษาผ ่านการประเมินมาตรฐานว ิชาช ีพในครั ้งแรกตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางการจัด
กิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ผ่านการประเมินองค์การมาตรฐานสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ระดับเหรียญทอง ระดับจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระหรือศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรมตามหลักสูตร  รวมทั้งผู ้สำเร็จ
การศึกษาในปีที่ผ่านมามีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ต่อ จำนวนมากจัดอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมเช่นกัน เมื่อเข้าทำงานในสถานประกอบการสามารถใช้ควา มรู้ 
ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์กับงานและชีวิตประจำวันได้ เป็นที่
ยอมรับและพึงพอใจของหน่วยงานนั้นๆ ปัจจัยที่สำคัญที่นำมาซึ่งความสำเร็จ คือ ความพร้อมในด้านบุคลากรที่เป็น
ครูวิชาชีพและครูวิชาสามัญ/ พื้นฐาน ที่มีประสบการณ์เพียงพอ ได้รับการพัฒนา ในขณะที่มีวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
อย่างเพียงพอเช่นเดียวกัน 
 

1.3  จุดที่ควรพัฒนา 
        1.3.1  วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระหรือศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรมตามหลักสูตร 
        1.3.2  วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติมให้ครบทุกสาขางาน  
        1.3.3  วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้เรียนหรือผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพหรือการประกวดในเรื่องต่างๆ ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติให้มากข้ึน 
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        1.3.4  วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมให้ครูผู้เรียนคิดค้นสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ เผยแพร่
ผลงานสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรมทุกแผนกวิชาและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการจัดทำผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนให้สู่ระดับ ระดับภาค และระดับชาติ ต่อไป 
 

1.4  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
        1.4.1  วิทยาลัยฯ ควรพัฒนารูปแบบกระบวนการนวัตกรรมในการดูแลผู้เรียนเพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน 
        1.4.2  วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการวิจัยให้ครูผู้สอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
จัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
        1.4.3  วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ นวัตกรรม และการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
        1.4.4  วิทยาลัยฯ ควรพัฒนาศูนย์วิทยบริการ หรือห้องสมุดด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริการและมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของครู บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งควรมีกระบวนการจูงใจในการใช้บริการศูนย์วิทย
บริการและพัฒนานวัตกรรมระบบสืบค้นด้วยตนเอง 
 

2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนร่วม และสถาน

ประกอบการโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง มีส่วน
ร่วมกับวิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการ
สอน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) จัดการศึกษาได้บรรลุเป้าประสงค์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี       
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 

4.1  ความเป็นมาและความสำคัญ 
   ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายในการขยายบทบาทโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) และสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้
คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนให้รู้จักวิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถ
ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบวิชาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอด ความรู้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
  วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) ในฐานะเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงดำเนินงานโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริม สร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) โดยให้บริการ และให้ความรู้กับประชาชนใน
เขตจังหวัดสงขลา เพ่ือเป็นการยกระดับฝีมือช่างชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างการรวมกลุ่มของช่างชุมชน  เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในการประกอบอาชีพ และสร้างเครือข่ายช่างชุมชนร่วมกับสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนา
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อาชีพที่ยั ่งยืน และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รู ้จักการพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล รู้จัก
พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2  วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน 
    2. เพื่อเพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน 
    3. เพื่อสนองตอบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
4.3  กรอบแนวคิด  
   วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) บริหารจัดการสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี แผนพัฒนาสถานศึกษา และการบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และหน่วยงานต้น
สังกัด โดยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.4  วิธีการดำเนินงาน 
    1. เขียนโครงการ/อนุมัติโครงการ 
    2. ดำเนินงานตามโครงการ 
    3. รายงานผลการดำเนินงาน 
    4. นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
4.5 ผลการดำเนินงาน 
    วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้น
การบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม มีกิจกรรมบริการซ่อม บริการสร้าง และบริการ
พัฒนา เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบบูรณาการ ครูจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับ
การทำงานและนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสานำวิชาชีพบริการชุมชน 
4.6  ประโยชน์ที่ได้รับ 
    1. ชุมชนได้รับบริการไม่น้อยกว่า 300 ชิ้นต่องาน 
    2. ผู้เรียนมีประสบการณ์และความเชื่อมั่นในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน 
    3. ความพึงพอใจจากการให้บริการวิชาชีพของชุมชน 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 
  ที่อยู่ 
  วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์  ประธานราษฎร์นิกร) 105/4 หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 
  โทรศัพท์ 0-7430-0208  โทรสาร 0-7430-0208 
  E-mail stmc22@hotmail.com  Website www.stmc.ac.th 
  ประวัติสถานศึกษา 
           วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
โดยมีชื่อเดิมว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) โดยได้รับการบริจาคที่ดิน
จาก ดร.รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร จำนวน 27 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา จัดตั้งขึ้นโดยชื่อเดิมคือวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
สาขาสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ปี พ.ศ. 2541 จากนั้นได้มีการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 
17 ธันวาคม 2552 ให้ยกระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาสาขาสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) เป็น
สถานศึกษาใหม่ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชื ่อว่าวิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) และในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยการอาชีพสิง
หนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ตั้งอยู่เลขท่ี 105/4           หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม 
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330  
         วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 
290 คน ครู คศ.3 จำนวน 1 คน ครู คศ.1 จำนวน 2 คน ครูผู้ช่วยจำนวน 3 คน พนักงานราชการ 5 คน ครูอัตรา
จ้าง 15 คน ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 4 คน พนักงานขับรถ 1 คน นักการภารโรง 2 คน พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 3 คน ซึ่งมีหน้าที่ผลิตกำลังคนออกสู่ตลาดแรงงานแม้สถานศึกษาจะประสบปัญหาในการดำเนินงานบ้าง 
ตามสภาพของสังคม แต่ด้วยภารกิจหลักบุคลากรทุกฝ่ายนับตั้งแต่ฝ่ายบริหารครู อาจารย์เจ้าหน้าที่ต่างเพียร
พยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกัน 
  การจัดการศึกษา 
  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 6 สาขางาน คือ 
          - สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
          - สาขางานยานยนต์ 
          - สาขางานช่างเชื่อมโลหะ 
          - สาขางานการบัญชี 
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- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

          - สาขางานการตลาด 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 2 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   จำนวน 5 สาขางาน คือ 
          - สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
          - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
          - สาขางานธุรกิจดิจิทัล 
          - สาขางานการบัญชี 
          - สาขางานการตลาด 

3. วิชาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
4. วิชาชีพเสริมแกนมัธยม  ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่อำเภอสิงหนคร 
 

  สภาพชุมชน 
      ตำบลม่วงงาม พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกจดทะเลอ่าวไทย ทิศตะวันตกจดตำบลบางเขียด ทิศใต้ ตำบล ม่วง
งาม และทิศเหนือจดตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ ความเป็นมาของบ้านม่วงงาม คนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังว่า มีต้น
มะม่วงใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง มีลักษณะเด่นกว่าต้นอื่น ๆ คือ ลำต้นแตกออกเป็นสองขนาดใหญ่ คล้ายก้ามปู มีลักษณะเป็น 
" ง่าม " ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า " ม่วงง่าม " เรียกกันมาจากปากสู่ปากค่อยๆ ออกเสียงเพ้ียนไป เหลือเป็น " ม่วงงาม" 
วรรณยุกต์เอกหายไป ต้นมะม่วงที่กล่าวถึง อยู่ตรงบริเวณท่ีสร้าง วัดม่วงงาม ในปัจจุบันต้นมะม่วงง่ามไม่มีแล้ว เหลือ
แต่ชื่อไว้เป็นชื่อบ้านและชื่อตำบล 

 

  สภาพเศรษฐกิจ 
           จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้  ประกอบด้วย  16  อำเภอ  127 ตำบล 987 หมู่บ้าน มี
ประชากร ( ณ ธันวาคม พ.ศ. 2562) จำนวน  1,435,968 คน และเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตอนล่าง มีประชากร
มากเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ (รองจากนครศรีธรรมราช) และมีขนาดพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคใต้ (รองจาก สุ
ราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) มีจังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ยะลา สตูล และยังมี
อาณาเขตติดต่อกับรัฐไทรบุรีและรัฐปะลิสของประเทศมาเลเซีย สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสงขลามีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญคือ การขยายตัวทางภาคการท่องเที่ยว  การใช้จ่ายภาคเอกชน 
การลงทุนภาคเอกชน การส่งออก และการใช้จ่ายภาครัฐบาล ขณะเดียวกันภาคการเกษตรก็ได้รับผลดีจากยางพารา
ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ราคาขยับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อในตลาดต่างประเทศมีการสั่งซื้อเข้ามามากขึ้น โดยเฉพาะ
จากประเทศจีน และมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนยางพาราของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ (ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย) 
เพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคายางด้วยแนวทางการลดพ้ืนที่ปลูกยางพารา และควบคุมปริมาณการส่งออกได้ผลักดัน
ให้ราคายางพาราขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี และรวมถึงการทำประมงที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน จาก
ปัจจัยทั้งหลายประการนี้ทำให้มีปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 
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สภาพสังคม 
      วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนตำบลม่วงงามเลขที่ 105/4  
หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ และสังคม จึงสามารถเปิดทำการสอนหลากหลายสาขาวิชา และนอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ได้ประสาน
กับชุมชน สถานประกอบการในเขตพื้นที่ อาทิ บริษัทหาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด ธนาคารออมสินสงขลาเขต 1 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร้านม่วงงามการแว่น เป็นต้น โดยร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรสาขาวิชา
ต่างๆ ได้แก่ ประเภทพาณิชยกรรม ประเภทช่างอุตสาหกรรม   
 

2.2 แผนภูมกิารบริหารของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 59 0 0 59 

ปวช.2 55 0 0 55 

ปวช.3 64 0 0 64 

รวม ปวช. 178 0 0 178 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 0 48 48 

ปวส.2 0 64 64 

รวม ปวส. 0 112 112 
  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 54 36 66.67 

ปวส.2 48 35 72.92 

รวม 102 71 69.61 
  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 66 62 93.94 

ปวส.2 68 64 94.12 

รวม 134 126 94.03 
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ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

2 2 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการรับรอง 6 6 6 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 4 4 3 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 1 - - 

ครูพิเศษสอน 15 9 6 

เจ้าหน้าที่ 3 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/  
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

7 - - 

รวม ครู 25 19 15 

รวมทั้งสิ้น 38 19 15 
  ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 3 2 5 

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 

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0 

พาณิชยนาวี 0 0 0 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 6 5 11 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 1 

อาคารปฏิบัติการ 2 

อาคารวิทยบริการ 2 

อาคารอเนกประสงค์ 7 

อาคารอ่ืน ๆ 5 

รวมทั้งสิ้น 17 
  ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 971070.00 

งบดำเนินงาน 1347666.67 

งบลงทุน 4573800.00 

งบเงินอุดหนุน 1984364.00 

งบรายจ่ายอื่น 600400.00 

รวมทั้งสิ้น 9477300.67 
 
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
  ปรัชญา 
  ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน 
  อัตลักษณ์ 
  ทักษะดี มีจิตสาธารณะ ทักษะดี หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์
นิกร)  ผลิตนักเรียน นักศึกษา ด้านช่างอุตสาหกรรม และพณิชยกรรม เพื่อออกไปประกอบอาชีพให้ตรงกับความ
ต้องการและสอดคล้องของตลาดแรงงานมีจิตสาธารณะ  หมายถึง การเป็นผู้มีจิตสำนึกเพ่ือส่วนรวม เห็นคุณค่าของ
การเอาใจใส่ดูแลสิ่งต่างๆที่เป็นส่วนรวม มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีน้ำใจช่วยเหลือด้วยความสมัครใจเพ่ือ
ส่วนรวม 
  เอกลักษณ์ 
  พัฒนาวิชาชีพ บริการชุมชน เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถให้ปฏิบัติวิชาชีพได้ตามมาตรฐานอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับเทคโนโลยี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะที่มีให้บริการทั้งทางวิชาการและวิชาชีพจนเป็นที่
ยอมรับของชุมชนสังคม โดยรอบ 
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2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  วิสัยทัศน์ 
  วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยความร่วมมือของภาครัฐและ
เอกชน ผลิตกำลังคนในระดับต่าง ๆ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม อย่างมีคุณภาพและ
พัฒนาสถานศึกษา ก้าวทัน เทคโนโลยี สู่มาตระฐานสากล สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากร
โลก 
  พันธกิจ 
   พันธกิจที่ 1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และผู้เรียนให้เกิดทักษะด้านวิชาการ ได้มาตรฐาน
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจที่ 2. ส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ ด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน  

พันธกิจที่ 3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติและระเบียบวินัยแก่ผู้เรียน ทำนุบำรุงศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีให้คงไว้สู่สังคมไทย 

พันธกิจที่ 4. จัดการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศจัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษา ตลอดจนอาคารที่ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนและบริการชุมชน 
  เป้าประสงค์ 
  1. มีการประเมินคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ติดตามตรวจสอบและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง     

2. เพิ่มศักยภาพการบริการ จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักสูตรทุกระดับสู่การปฏิบัติ 
4. ดำเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษาและพัฒนาสู่สังคมโลก 
5. จัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตร์ 
   1. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้าน การอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการ

พัฒนาประเทศ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
5. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

   
กลยุทธ์ 

   1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการกำลังคน 
2. บูรณาการศาสตร์ในวิชาชีพให้เกิดความเชื่อมโยง 
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3. ส่งเสริมสนับสนุน เชื่อมโยงข้อมูลภายในแลภายนอกสถานศึกษา 
4. ขยายโอกาสทางการศึกษาฝึกอบรมอาชีพต่อยอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและริเริ่มสร้างนวัตกรรมและเพ่ือ

พัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ครอบคลุม 
5. การพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา วัฒนธรรม อนุรักษ์ ประเพณีไทย 
6. การพัฒนานักศึกษาด้านกีฬา สุขภาพ นันทนาการ ต่อต้านยาเสพติด และโรคเอดส์ ส่งเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย   
7. พัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนให้มีคุณภาพ 
8. ถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ได้เข้าร่วม การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาตแห่ง 
ประเทศไทย 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ได้เข้าร่วม การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
ประเทศไทย 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การ
นิเทศ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดเล็ก 

ชนะเลิศ จังหวัด 
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

ได้เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ระดับ 3 ดาว ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

ได้เข้าร่วม การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ได้เป็นสถานศึกษา
ฝึกประสบการณ์ ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง  
กรรมการ การประเมินศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

นางสาวจิราวรรณ ว่องทั่ง  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English 
Demonstartion Contest) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด 

นายอภิรัฐ สุวรรณรัตน์  
คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ การประกวดการเล่านิทานพ้ืนบ้าน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

นาวสาวจิราวรรณ ว่องทั่ง  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Public Speaking Contest) 
  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวจิราวรรณ ว่องทั่ง  
คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ การประกวดการเล่านิทานพ้ืนบ้าน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

นางพรรณิภา อิทธิฤทธิ์  
เป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดมารยาทไทย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

นางพรรณิภา อิทธิฤทธิ์  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดมารยาทไทย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา 

นางรวิวรรณ จันทรัตน์  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องขึ้นรูป
ภาชนะ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

นายสายชล จิตตะปาโร  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เรือกู้ภัยบังคับ
วิทยุ '' สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

นายสุธี หมานเหล็ก  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องถอด
ประกอบลูกสูบคาร์ลิปเปอร์เบรกรถยนต์ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

นางสาววนิดา ดีลแหละ  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องถอด
ประกอบลูกสูบคาร์ลิปเปอร์เบรกรถยนต์ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

นางสาวภัททนิตย์ ชูคง  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน หลังคาสแตนเล
สรองรับน้ำฝนเพื่อประหยัดพลังงานน้ำ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

นางสาวศุภรัตน์ พรหมอักษร  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เรือกู้ภัยบังคับ
วิทยุ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

นายมีเดช หิรัญกูล  
ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร แป้ง
กล้วยตาลโตนดสำเร็จรูป "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ดร.จำรูญ วงศ์กระจ่า่ง  
ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อ
การอนุรักษ์พลังงาน หลังคาสแตนเลสรองรับน้ำฝนเพื่อประหยัดพลังงานน้ำ "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

นางสาวณัชชา ศัทโธ  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องทำตอกจัก
สานใบตาลโตนด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

นางสาววรรณณี เซ่งลอยเลื่อน  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องทำตอกจัก
สานใบตาลโตนด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

นางสาวณัฐกุล กุ้งเนตร  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร แป้งกล้วยตาลโตนด
สำเร็จรูป "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

นายไชยวัฒน์ ยิ่งคำนึง  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เรือกู้ภัยบังคับ
วิทยุ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

นางสาวไพรญา สุทธิโภชน์  
ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร แป้ง
กล้วยตาลโตนดสำเร็จรูป "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

นางสาววนิดา ดีลแหละ  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องดูดและไล่
ลมเบรกรถยนต์ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

นางพรรณิภา อิทธิฤทธิ์  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องทำดอกจัก
สานใบตาลโตนด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ 
  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางรวิวรรณ จันทรัตน์  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เรือกู้ภัยบังคับ
วิทยุ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

นายมนูญ บัวเนี่ยว  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องทำตอกจัก
สานใบตาลโตนด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

นายสุธี หมานเหล็ก  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องดูดและไล่
ลมเบรกรถยนต์ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

นางสาวภัททนิตย์ ชูคง  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องทำตอกจัก
สานใบตาลโตนด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

นายเกรียงเดช ถนอมทรัพย์สิน  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องดูดและไล่
ลมเบรกรถยนต์ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

นางสาวมัณฑนา จงพิทักษ์สวัสดิ์  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องถอด
ประกอบลูกสูบคาร์ลิปเปอร์เบรกรถยนต์ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

นายเกรียงเดช ถนอมทรัพย์สิน  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องถอด
ประกอบลูกสูบคาร์ลิปเปอร์เบรกรถยนต์ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 

ดร.จำรูญ วงศ์กระจ่าง  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เรือกู้ภัยบังคับ
วิทยุ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี 
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวไพรญา สุทธิโภชน์  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์โตเกียวสลัด ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

นางพรรณิภา อิทธิฤทธิ์  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์โตเกียวสลัด ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

นางสาวณัฐกุล กุ้งเนตร  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์โตเกียวสลัด ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุธิดา พุดคง  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์โตเกียวสลัด ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

นางสาววนิดา ดีลแหละ  
ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ถอดลูกสูบคาลิปเปอร์เบรกรถยนต์ ได้รับ
รางวัลชมเชย ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

นายสุวัฒน์ รัตนเอม  
ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ถอดลูกสูบคาลิปเปอร์เบรกรถยนต์ ได้รับ
รางวัลชมเชย ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

นายเกรียงเดช ถนอมทรัพย์สิน  
ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ถอดลูกสูบคาลิปเปอร์เบรกรถยนต์ ได้รับ
รางวัลชมเชย ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

นางสาววนิดา ดีลแหละ  
ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องจอดรถอัตโนมัติ ได้รับรางวัลชมเชย 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกล 
ฝังตัว 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

นายสุวัฒน์ รัตนเอม  
ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องจอดรถอัตโนมัติ ได้รับรางวัลชมเชย 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกล 
ฝังตัว 
  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายเกรียงเดช ถนอมทรัพย์สิน  
ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องจอดรถอัตโนมัติ ได้รับรางวัลชมเชย 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกล 
ฝังตัว 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

นายสุธี หมานเหล็ก  
ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องจอดรถอัตโนมัติ ได้รับรางวัลชมเชย 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกล 
ฝังตัว 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุธิดา พุดคง  
ที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้รับระดับ
เหรียญทอง ในการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

นายคณาวุฒิ แตงวิเชียร  
ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ สัญญาณเตือนภัยชายหาด ได้รับรางวัลชมเชย 
ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

นางภัสสร แตงวิเชียร  
ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ สัญญาณเตือนภัยชายหาด ได้รับรางวัลชมเชย 
ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

นางรวิวรรณ จันทรัตน์  
ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ สัญญาณเตือนภัยชายหาด ได้รับรางวัลชมเชย 
ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

นายอนุชา ใฝทอง  
ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ สัญญาณเตือนภัยชายหาด ได้รับรางวัลชมเชย 
ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

นายอภิรัฐ สุวรรณรัตน์  
ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ สัญญาณเตือนภัยชายหาด ได้รับรางวัลชมเชย 
ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 
  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวณัชชา ศัทโธ  
ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ กล้องวงจรปิดเคลื่อนที่ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์
เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

นางสาวมัณฑนา จงพิทักษ์สวัสดิ์  
ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ กล้องวงจรปิดเคลื่อนที่ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์
เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

นายเกษมสันต์ สังข์ทอง  
ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ Appication Singhanakhon Dicicitionary 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัฒกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกล
ฝังตัว 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

นางสาวณัฐกุล กุ้งเนตร  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing Plan) ระดับเหรียญทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

นางรวิวรรณ จันทรัตน์  
ผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะร้อง
เพลงไทยสากล หญิง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

ว่าที่ร้อยตรีสายชล จิตตะปาโร  
ผู้ควบคุม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดเล่านิทาน
พ้ืนบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพสิง
หนคร (รัตน์ ประธาน

ราษฎร์นิกร) 

นายสุวัฒน์ รัตนเอม  
คณะกรรมการดำเนินงาน การขับขี่ปลอดภัย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐกุล กุ้งเนตร  
คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ (Craetive Marketing Plan) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นางพรรณิภา อิทธิฤทธ์  
คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ (Craetive Marketing Plan) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุธิดา พุดคง  
เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน การเงิน 
งานบัญชี และพัสดุ 
 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร (รัตน์ ประธาน
ราษฎร์นิกร) 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

  
นางสาวไพรญา สุทธิโภชน์  
เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน การเงิน 
งานบัญชี และพัสดุ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร (รัตน์ ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

นางสาววนิดา ดีลแหละ  
เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน การเงิน 
งานบัญชี และพัสดุ 

 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
 

จังหวัด 

 
 

วิทยาลัยการอาชีพ 
สิงหนคร (รัตน์ประธาน

ราษฎร์นิกร) 

นางภัสสร แตงวิเชียร  
เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน การเงิน 
งานบัญชี และพัสดุ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร (รัตน์ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

นางอารีย์ โภชะ  
เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน การเงิน 
งานบัญชี และพัสดุ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร (รัตน์ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

นายเกษมสันต์ สังข์ทอง  
เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน การเงิน 
งานบัญชี และพัสดุ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร (รัตน์ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

นางสาวณัฐกุล กุ้งเนตร  
เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน การเงิน 
งานบัญชี และพัสดุ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร (รัตน์ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

นางสาววราภรณ์ จันทร์มณี  
เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน การเงิน 
งานบัญชี และพัสดุ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร (รัตน์ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

นางภัสสร แตงวิเชียร  
รางวัลครูดี ศรีอาชีวะ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นางสาวณัชชา ศัทโธ  
รางวัลครูดี ศรีอาชีวะ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นางสาวณัฐกุล กุ้งเนตร  
รางวัลครูดี ศรีอาชีวะ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุทธิศักดิ์ งวดเนี่ยว  
รางวัลครูดี ศรีอาชีวะ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นางสาววนิดา ดีลแหละ  
รางวัลครูดี ศรีอาชีวะ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุธิดา พุดคง  
รางวัลครูดี ศรีอาชีวะ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นายสุวัฒน์ รัตนเอม  
รางวัลครูดี ศรีอาชีวะ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นางกานจเนศ จันทรัตนา  
รางวัลครูดี ศรีอาชีวะ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นายอภิรัฐ สุวรรณรัตน์  
รางวัลครูดี ศรีอาชีวะ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นายอนุชา ใฝทอง  
รางวัลครูดี ศรีอาชีวะ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

ว่าที่ร้อยตรีสาบชล จิตตะปาโร  
รางวัลครูดี ศรีอาชีวะ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นางสาวมัณฑนา จงพิทักษ์สวัสดิ์  
รางวัลครูดี ศรีอาชีวะ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นางรวิวรรณ จันทรัตน์  
รางวัลครูดี ศรีอาชีวะ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นายคนาวุฒิ แตงวิเชียร  
รางวัลครูดี ศรีอาชีวะ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นายเกรียงเดช ถนอมทรัพย์สิน  
รางวัลครูดี ศรีอาชีวะ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นายสุธี หมานเหล็ก  
รางวัลครูดี ศรีอาชีวะ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นายไชยวัฒ์ ยิ่งคำนึง  
รางวัลครูดี ศรีอาชีวะ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุธิดา พุดคง  
เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพสิง
หนคร(รัตน์ประธาน

ราษฎร์นิกร) 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ภาคีสุ่คุณภาำมาตรฐานภายใต้กิจกรรม "การพัฒนาศักยภาพครู
นิเทศก์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี"  
นางสาวไพรญา สุทธิโภชน์  
เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีสุ่คุณภาพมาตรฐานภายใต้กิจกรรม "การพัฒนาศักยภาพครู
นิเทศก์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี"  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร(รัตน์ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

นางภัสสร แตงวิเชียร  
เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีสุ่คุณภาพมาตรฐานภายใต้กิจกรรม "การพัฒนาศักยภาพครู
นิเทศก์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี" 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร(รัตน์ ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

นางสาวณัฐกุล กุ้งเนตร  
เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีสุ่คุณภาพมาตรฐานภายใต้กิจกรรม "การพัฒนาศักยภาพครู
นิเทศก์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี" 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร(รัตน์ ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

นายอนุชา ใฝทอง  
เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีสุ่คุณภาพมาตรฐานภายใต้กิจกรรม "การพัฒนาศักยภาพครู
นิเทศก์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี" 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร(รัตน์ ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

นายคนาวุฒิ แตงวิเชียร  
เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีสุ่คุณภาพมาตรฐานภายใต้กิจกรรม "การพัฒนาศักยภาพครู
นิเทศก์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี" 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร(รัตน์ ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

นางสาวปัทมพร นาคอนันต์  
เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีสุ่คุณภาพมาตรฐานภายใต้กิจกรรม "การพัฒนาศักยภาพครู
นิเทศก์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี" 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร (รัตน์ ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

นายสุทธิศักดิ์ งวดเนี่ยว  
เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีสุ่คุณภาพมาตรฐานภายใต้กิจกรรม "การพัฒนาศักยภาพครู
นิเทศก์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี" 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จงัหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร (รัตน์ ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

นางสาววนิดา ดีลแหละ  
เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ภาคีสุ่คุณภาพมาตรฐานภายใต้กิจกรรม "การพัฒนาศักยภาพครู
นิเทศก์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี"  

สิงหนคร (รัตน์ ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

  
นางกานจเนศ จันทรัตนา  
เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีสุ่คุณภาพมาตรฐานภายใต้กิจกรรม "การพัฒนาศักยภาพครู
นิเทศก์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี" 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร (รัตน์ ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

นายสุวัฒน์ รัตนเอม  
เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีสุ่คุณภาพมาตรฐานภายใต้กิจกรรม "การพัฒนาศักยภาพครู
นิเทศก์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี" 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร (รัตน์ ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

นายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง  
ได้รับเชิญเป็นผู้กำกับลูกเสือ โครงการเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือ
เนตรนารีวิสามัญ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร (รัตน์ ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

นายจำรูญ วงค์กระจ่าง  
ได้รับเชิญเป็นผู้กำกับลูกเสือ โครงการเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือ
เนตรนารีวิสามัญ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร (รัตน์ ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

นายอภิรัฐ สุวรรณรัตน์  
ได้รับเชิญเป็นผู้กำกับลูกเสือ โครงการเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือ
เนตรนารีวิสามัญ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร (รัตน์ ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

นายอนุชา ใฝทอง  
ได้รับเชิญเป็นผู้กำกับลูกเสือ โครงการเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือ
เนตรนารีวิสามัญ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร (รัตน์ ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

ว่าที่้ร้อยตรีหญิงอนุธิดา พุดคง  
ได้รับเชิญเป็นผู้กำกับลูกเสือ โครงการเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือ
เนตรนารีวิสามัญ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร (รัตน์ ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

นางสาวไพรญา สุทธิโภชน์  
ได้รับเชิญเป็นผู้กำกับลูกเสือ โครงการเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือ
เนตรนารีวิสามัญ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร (รัตน์ ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

นายสุวัฒน์ รัตนเอม  
ได้รับเชิญเป็นผู้กำกับลูกเสือ โครงการเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือ
เนตรนารีวิสามัญ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร (รัตน์ ประธาน
ราษฎร์นิกร) 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ว่าที่ร้อยตรีสายชล จิตตะปาโร  
ได้รับเชิญเป็นผู้กำกับลูกเสือ โครงการเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือ
เนตรนารีวิสามัญ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

สิงหนคร (รัตน์ ประธาน
ราษฎร์นิกร) 

นายน้ำมนต์ โฆสะโก  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นายจำรูญ วงค์กระจ่าง  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นายเกษมสันต์ สังข์ทอง  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

ว่าที่ร้อยตรีสายชล จิตตะปาโร  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นายสุวัฒน์ รัตนเอม  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นายคนาวุฒิ แตงวิเชียร  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางภัสสร แตงวิเชียร  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นางสาวไพรญา สุทธิโภชน์  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นางกานจเนศ จันทรัตนา  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นางอารีย์ โภชะ  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นายอภิรัฐ สุวรรณรัตน์  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจงัหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด 

นางสาวณัชชา ศัทโธ  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นางสาวมัณฑนา จงพิทักษ์สวัสดิ์  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นางรวิวรรณ จันทรัตน์  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายอนุชา ใฝทอง  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นายเกรียงเดช ถนอมทรัพย์สิน  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นายสุธี หมานเหล็ก  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นายไชยวัฒน์ ยิ่งคำนึง  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจงัหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุธิดา พุดคง  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุธิดา พุดคง  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นายสุทธิศักดิ์ งวดเนี่ยว  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นางสาววนิดา ดีลแหละ  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาววราภรณ์ จันทร์มณี  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นางสาวณัฎฐิรา เกษตรสุนทร  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นางสาวโชติวรรณ คชาฉัตร  
ได้ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

สงขลา 

นายน้ำมนต์ โฆสะโก  
ประธานกรรมการจัดการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing Plan)ระดับ ปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้ 

นายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง  
รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan)ระดับ ปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้ 

ว่าที่ร้อยตรีสายชล จิตตะปาโร  
กรรมการจัดการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing Plan)ระดับ ปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้ 

นายเกษมสันต์ สังข์ทอง  
กรรมการจัดการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing Plan)ระดับ ปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้ 

นายคณาวุฒิ แตงวิเชียร  
กรรมการจัดการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing Plan)ระดับ ปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้ 

นางภัสสร แตงวิเชียร  
กรรมการจัดการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing Plan)ระดับ ปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวมัณฑณา จงพิทักษ์สวัสดิ์  
กรรมการจัดการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing Plan)ระดับ ปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้ 

นายอภิรัฐ สุวรรณรัตน์  
กรรมการจัดการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing Plan)ระดับ ปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้ 

นายอนุชา ใฝทอง  
กรรมการจัดการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing Plan)ระดับ ปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้ 

นางสาวณัชชา ศัทโธ  
กรรมการจัดการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing Plan)ระดับ ปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้ 

นางสาวณัฐกุล กุ้งเนตร  
กรรมการจัดการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing Plan)ระดับ ปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้ 

นางพรรนิภา อิทธิฤทธิ์  
กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan)ระดับ ปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้ 

นายน้ำมนต์ โฆสะโก  
ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพ่ีเลี้ยง การฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษา ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวกัญญาณัฐ ช่วยนุกูล  
การแข่งขันการใช้ Application Echo VE 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฏร์นิกร) 

นายฉัตรมงคล อุมา  
การแข่งขันการใช้ Application Echo VE 

รอง
ชนะเลิศ 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายเอกมาศ วงศ์กระจ่าง  
การแข่งขันการใช้ Application Echo VE 

รอง
ชนะเลิศ 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 

นางสาวรุ่งณภาพร มีนะโรจน์  
การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public 
Speaking Contest) โครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
สถานศึกษา 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีแลัการ

จัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฏร์นิกร) 

นางสาวปิยนันท์ ฝาหล๊ะ  
การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public 
Speaking Contest) โครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
สถานศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 

นายเอกมาศ วงศ์กระจ่าง  
การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public 
Speaking Contest) โครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
สถานศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฏร์นิกร) 

นางสาวโซเฟีย หมัดหีม  
การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration 
Contest) โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา  

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 

นางสาวสุภัสสร หีมหรับ  
การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration 
Contest) โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา  

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 

นางสาวปนัดดา ลั่นคีรี  
การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration 
Contest) โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา  

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 

นางสาวทิวหลิบ แก้วมณี  
การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration 
Contest) โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 

นางสาวพัชรินทร์ นิลรัตน์  
การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration 
Contest) โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา  

รอง
ชนะเลิศ 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวพัทธวรรณ กันประเวท  
การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration 
Contest) โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา  

รอง
ชนะเลิศ 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 

นางสาวมณีรัตน์ แก้วชูศรี  
การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน โครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
สถานศึกษา 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 

นางสาวกัญญาพัชร เทพคง  
การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ โครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
ระดับสถานศึกษา 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 

นางสาวศศิธร ซุ่นลี่  
การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ โครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
ระดับสถานศึกษา  

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 

นางสาวจริยา ทองบริบูรณ์  
การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ โครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
ระดับสถานศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 

นางสาวณัฐธิดา เสียงอ่อน  
การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ โครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
ระดับสถานศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 

นางสาวเกวลิน ศรีคงทอง  
การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ โครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
ระดับสถานศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 

นางสาวทิพย์สุดา ทองมี  
การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ โครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
ระดับสถานศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 

นาวสาวปิยนันท์ ฝาหล๊ะ  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 

นางสาวศรีสุดา ชุมนุม  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 



32 

 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ร่ยธวัชชัย พิพิธภัณฑ์  
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับ ปวส โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 

นางสาวอารยา สารพล  
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับ ปวส โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 

นายเอกรินทร์ แก้วยศกุล  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ โครงการแข่งขันทักษะวิชา
ชรพ ระดับสถานศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 

 
 
นายณัฐวุฒิ สันโต๊ะเส็น  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับสถานศึกษา 

 
 

รอง
ชนะเลิศ 

 

 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 

ประธานราษฎร์นิกร) 

นายอาดัม แดงแก้ว  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับสถานศึกษา 

 
ชนะเลิศ 

 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 

นายอภิรักษ์ ศัทโธ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับสถานศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 

นายอานนท์ และเจริญ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับสถานศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) 

นางสาวโซเฟีย หมัดหีม  
ได้เข้าร่วม การแข่งขันทักษะการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Demonstration Contest) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวรุ่งณภาพร มีนะโรจน์  
ได้เข้าร่วม การแข่งขันทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวเกวลิน ศรีคงทอง  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดมารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายถิรพล ใหม่สวัสดิ์  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดมารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวกัญชพร โต๊ะหลัง  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ 2 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องทำตอกจักสานใบ
ตาลโตนด"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นางสาวกัญญพัชร เทพคง  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ 4 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร แป้งกล้วยตาลโตนดสำเร็จรูป"สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นางสาวชนัญญา ประทุมวัลย์  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ 2 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องทําตอกจักสานใบ 
 
ตาลโตนด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นางสาวชลธิชา สรุะคําแหง  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ 2 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ สมาร์ทฟาร์ม "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นายถิรพล ใหม่สวัสดิ์  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องขึ้นรูปภาชนะ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นายธนกร วงศ์ไชยา  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องขึ้นรูปภาชนะ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นายธนัท แสงงาม  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องถอดประกอบลูกสูบคาร์

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ลิปเปอร์เบรกรถยนต์ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

นายธีรวัฒน์ สุระสะ  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เรือกู้ภัยบังคับวิทยุ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นายนภพล รัตนะ  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องดูดและไล่ลมเบรกรถยนต์ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นายนรินธร ทิพกองลาด  
เขา้ร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เรือกู้ภัยบังคับวิทยุ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นางสาวปิยนันท์ ฝาหล๊ะ  
รางวัลชมเชย ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร แป้ง
กล้วยตาลโตนดสําเร็จรูป "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นายพงศกร อุทัย  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องถอดประกอบลูกสูบคาร์
ลิปเปอร์เบรกรถยนต์ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นางสาวพิชญา ชูรัตน์  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องทําตอกจักสานใบ
ตาลโตนด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นายมงคล สุวรรณโน  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องถอดประกอบลูกสูบคาร์

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ลิปเปอร์เบรกรถยนต์ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

นายรวิพล ลัภสุวรรณ  
เขา้ร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เรือกู้ภัยบังคับวิทยุ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นางสาวรัชนก จิตภักดี  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องขึ้นรูปภาชนะ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นางสาวรุ่งณภาพร มีนะโรจน์  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ สมาร์ทฟาร์ม "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นางสาวลภัสรดา บุญราศรี  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องขึ้นรูปภาชนะ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นายวงศ์พันธ์ พุธคง  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องดูดและไล่ลมเบรกรถยนต์ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นางสาววรรยา ศรีเจริญ  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ สมาร์ทฟาร์ม "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นางสาวศรีสุดา ชุมนุม  
รางวัลชมเชย ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร แป้ง
กล้วยตาลโตนดสําเร็จรูป "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายโศรดา บุญช่วย  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องทําตอกจักสานใบ
ตาลโตนด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นายสาธร สงวนธิ  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องขึ้นรูปภาชนะ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นายสิทธิพร แก้วมณี  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องดูดและไล่ลมเบรกรถยนต์ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่  

รางวัล
อ่ืน ๆ  

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นายสิทธิพร แก้วมณี  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องดูดและไล่ลมเบรกรถยนต์ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นายอภิรักษ์ ศัทโธ  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องทําตอกจักสานใบ
ตาลโตนด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นายอรรถพร หมัด  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เรือกู้ภัยบังคับวิทยุ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นายอาดัม แดงแก้ว  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องทําตอกจักสานใบ

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ตาลโตนด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 

นายอาดัม แดงแก้ว  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องทําตอกจักสานใบ
ตาลโตนด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นายอานนท์ และเจริญ  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องทําตอกจักสานใบ
ตาลโตนด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 
  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นายอิฟฟาน คงเจริญ  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องทําตอกจักสานใบ
ตาลโตนด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 

 
รางวัล
อ่ืน ๆ 

 
จังหวัด 

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นายอิฟฟาน คงเจริญ  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องทําตอกจักสานใบ
ตาลโตนด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นายเอกรินทร์ แก้วยศกุล  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องทําตอกจักสานใบ
ตาลโตนด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

นางสาวไอรดา ฤทธิ์เดช  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องทําตอกจักสานใบ

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ตาลโตนด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 
  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายอาดัม แดงแก้ว  
เข้าร่วมการประกวดแข่งขันโครงการวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ของนักเรียน ระดับสถานศึกษา 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร 
(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 

นายอภิรักษ์ ศัทโธ  
เข้าร่วมการประกวดแข่งขันโครงงานวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร 
(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 

นางสาววรพิชชา ชอบแต่ง  
ได้รับระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาด
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan) ระดับ ปวส.  
  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร 
(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 

  

นางสาวกัญญาณี สุระกำแหง  
ได้รับระดับเหรียญทองแดง การประกวดร้องเพลงไทยสากล 
หญิง  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายพีรวิชญ์ สังข์ทอง  
ได้รับระดับเหรียญเงิน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวภัคจิรา ขวัญหนู  
ได้รับระดับเหรียญทองแดง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
หญิง  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวกฤษณา สุระกำแหง  
ได้รับระดับเหรียญเงิน การประกวดร้องเพลงสากล หญิง  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวโซเฟีย หมัดหีม  
ได้รับระดับเหรียญเงิน การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน ระดับ 
ปวช./ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร 
(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 

นายบูราฮานูดิน โต๊ะกาเส็ม  
เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักเรียน 
นักศึกษา ระดับสถานศึกษา 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

 วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร 
(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายเอกรินทร์ แก้วยศกุล  
เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักเรียน 
นักศึกษา ระดับสถานศึกษา 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

 วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร 
(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 

นายพักปกรณ์ เจ๊ะพงค์  
เข้าร่วม งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยฯ 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวโศรดา บุญช่วย  
เข้าร่วม งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวไอรดา ฤทธิ์เดช  
เข้าร่วม งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายสุรสิทธิ์ แก้วทะนัง  
เข้าร่วม งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 
9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
1.1 ด้านความรู้ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี ่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรี ยนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรยีน
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ            
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู ้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  

1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
       1.1.1) เชิงปริมาณ  : จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 64 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 64 คน รวม ทั้งสิ้น จำนวน 128 
คน 
       1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ 100 ค่าคะแนน 5 ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
       1.1.3) ผลสะท้อน    : วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ได้รับการยอมให้เป็น
สถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
        2.1.1) เชิงปริมาณ  : จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 64 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 64 คน รวม ทั้งสิ้น จำนวน 128 
คน 
        2.1.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ 100 ค่าคะแนน 5 ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
        2.1.3) ผลสะท้อน    : วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ได้รับการยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพ 
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค อยู่ใน ระดับ 3 ดาว ค่าคะแนน 3 ระดับ
คุณภาพ ดี 
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 2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
       ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ผู้เรียนได้รับ การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน    การ
เล่านิทานพ้ืนบ้าน และรางรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการตลาดเชิกสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา 
ค่าคะแนน 2 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงปร ะสงค์ 
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  

1.  ผลการประะเมินการดูแลและแนะแนว ผู้เรียนร้อยละ 98.50 ของผู้สำเร็จการศึกษา มีค่าคะแนน 5 
ระดับคุณภาพ ยอดยี่ยม  
       2. ผลการประเมิน อวท. ระดับเหรียญทองในระดับจังหวัด ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
       3. การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 85 ของผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.และ ปวส.ในปี
การศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  
ค่าคะแนน 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  2) จุดเด่น  
  จากผลการดำเนินการตามมาตรฐานของสถานศึกษาพบว่า วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธาน
ราษฎร์นิกร) ประสบความสำเร็จในการผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมเป็นไปตามเกณฑ์
ที ่กำหนดตามชั ้นปี ผ ู ้ เร ียนที ่สำเร ็จการศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั ้งแรกตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางการจัด
กิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ผ่านการประเมินองค์การมาตรฐานสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ระดับเหรียญทอง ระดับจังหวัด 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้เรียนหรือผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพหรือการประกวดในเรื่องต่างๆ ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติให้มากขึ้น 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  วิทยาลัยฯ ควรพัฒนารูปแบบกระบวนการนวัตกรรมในการดูแลผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ควร
ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการวิจัยให้ครูผู ้สอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอนและ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

   1) ผลสัมฤทธิ์  
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ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
       1. ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีค่าคะแนน 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
       2. สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  

1.3) การจัดการเรียนการสอน 
        1.3.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาทีสอน จำนวน 18 คน  
                           2. ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิขาท่ีสอน จำนวน 25 คน  
                           3. ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ  
                              สอนที่หลากหลาย จำนวน 25 คน  
                           4. ครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในการ  
                              จัดการเรียนการสอน จำนวน 25 คน  
                           5. ครูผูส้อนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ  
                              เรียนรู้ จำนวน 25 คน 
        1.3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 94.4 ของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ค่าคะแนน 
5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
        1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 

1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
        1.4.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน 10 คน  
                                  2. ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน จำนวน 25 คน  
                                  3. ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ จำนวน 25 คน  
                                             4. ครูผู้สอน ที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 
จำนวน 25 คน  
                                             5. ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืนๆ 
จำนวน 25 คน 
        1.4.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 88 ค่า
คะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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        1.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพ
การบริหารจัดการจัดเรียน 
 

1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
         1.5.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 
24 คน  
                                  2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี               
จำนวน 25 คน  
                                                3. ครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน 25 คน  
                                                4. ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 
25 คน  
                                                5. ครูผู ้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่
ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ จำนวน 25 คน 
        1.5.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
99.20 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
        1.5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะ
ของครูผู้สอน 

4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
การบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
3. ด้านการบริหารจัดการ 
        1. ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ ดี 
        2. ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
ค่าคะแนน  5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
        3. ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
        4. ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 
        5. ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา ค่าคะแนน 5 คะแนน 

4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
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1) ผลสัมฤทธิ์  
ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอด

เยี่ยม 
   

2) จุดเด่น  
  1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
          1. ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีค่าคะแนน 4 ระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 
              2.สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
           1. ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
               2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
              3. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ  ยอด
เยี่ยม 
              4. ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
              5. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 99.20 ค่าคะแนน 5 ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 
              6. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้าน
การบริหารจัดการ ให้ดีขึ้น 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  มีการจัดอบรมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  

1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        1.1  ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
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        1.2 วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ ดี 
        1.3 ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 

4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
       วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎรนิกร) ระดับจังหวัด ได้เข้าร่วมส่งประกวดผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ สัญญาณเตือนภัยชายหาด ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 5 
สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
  2) จุดเด่น  
  จากผลการดำเนินการตามมาตรฐานของสถานศึกษาพบว่า วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธาน
ราษฎร์นิกร) ประสบความสำเร็จในการผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมเป็นไปตามเกณฑ์
ที ่กำหนดตามชั ้นปี ผ ู ้ เร ียนที ่สำเร ็จการศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐ านวิชาชีพในครั ้งแรกตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางการจัด
กิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ผ่านการประเมินองค์การมาตรฐานสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ระดับเหรียญทอง ระดับจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระหรือศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรมตามหลักสูตร รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษา
ในปีที่ผ่านมามีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จำนวน
มากจัดอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมเช่นกัน เมื่อเข้าทำงานในสถานประกอบการสามารถใช้ความรู้ ทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์กับงานและชีวิตประจำวันได้ เป็นที่ยอมรับและพึง
พอใจของหน่วยงานนั้นๆ ปัจจัยที่สำคัญที่นำมาซึ่งความสำเร็จ คือ ความพร้อมในด้านบุคลากรที่เป็นครูวิชาชีพและ
ครูวิชาสามัญ/ พื้นฐาน ที่มีประสบการณ์เพียงพอ ได้รับการพัฒนา ในขณะที่มีวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ
เช่นเดียวกัน 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
    1.  วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางการจัดกิ จกรรม
ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) รวมทั้งส่งเสริมให้ผู ้เร ียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระหรือศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรมตามหลักสูตร 
           2.  วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติมให้ครบทุกสาขางาน  
           3.  วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้เรียนหรือผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพหรือการประกวดในเรื่องต่างๆ ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติให้
มากขึ้น       
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          4.  วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมให้ครูผู้เรียนคิดค้นสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรมทุกแผนกวิชาและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการจัดทำผลงาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนให้สู่ระดับ ระดับภาค และระดับชาติ ต่อไป 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
    1.  วิทยาลัยฯ ควรพัฒนารูปแบบกระบวนการนวัตกรรมในการดูแลผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออก
กลางคัน 
           2.  วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการวิจัยให้ครูผู้สอนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
          3.  วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ นวัตกรรม และการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
          4.  วิทยาลัยฯ ควรพัฒนาศูนย์วิทยบริการ หรือห้องสมุดด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
บริการและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของครู บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งควรมีกระบวนการจูงใจในการใช้
บริการศูนย์วิทยบริการและพัฒนานวัตกรรมระบบสืบค้นด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 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)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 19 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 76.00 

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)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 5 10 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 95 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

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)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 4 20 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 80 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 94.12 

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)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 



52 

 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

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)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)             
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 100.00 
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ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

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

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 9 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 60.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)            
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 97.27 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 76 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 100 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 97.56 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 94.12 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 60 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 96.49 
ระดบัคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)              
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่
กำหนดเพิ่มเติม  

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 
ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 

วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ V-Net ประจำปี
การศึกษา 2564  
2. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  
3. โครงการนำเสนอผลการฝึกงาน และฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564  
4. โครงการประเมินผลการเรียนรู้ นักเรียน นักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
2. โครงการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing Plan) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2565  
3. โครงการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing Plan) ระดับภาค ภาคใต้ประจำปี
งบประมาณ พ. ศ. 2565  

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564  
2.โครงการความสำคัญที ่เก ี ่ยวข้องกับชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และประเพณีวัฒนธรรมไทย -กิจกรรม
วันปิยมหาราช -กิจกรรมวันลอยกระทง -กิจกรรมพระ
ชนมพรรษา ราชิน ีฯ -กิจกรรมถวายเทียนพรรษา -
กิจกรรมพระชนมพรรษา ร.10 -กิจกรรมวันแม่แห่งขาติ 
-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

3.โครงการทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
พ.ศ. 2565  
4.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบ
วินัย  
5.โครงการส่งเสริมสนับสนุนคนดีและคนเก่งใน
สถานศึกษา  
6.โครงการเตรียมประเมินหน่วยมาตรฐาน องค์การนัก
วิชาชีพฯ  
7.โครงการวันไหว้ครู  
8.โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนโดยน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
9.โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน  
10.โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ -กิจกรรมประดับ
แถบสามสี -กิจกรรมประกวดลูกเสือ -กิจกรรมเข้าค่าย
พักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ -
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญระดับภาค – 
ระดับชาติ  
11.โครงการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับชาติ  
12.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริของประบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว  
13.โครงการ Big Cleaning day  
14.โครงการ 5 ส  
15.โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษา ที่ออกกลางคัน 
ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
16.โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  
17.โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาเพ่ือลดปัญหา
การออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา  
18.โครงการฝึกอบรมครูที่ปรึกษา  
19.โครงการปัจฉิมนิเทศ และติดตามผลผู้สำเร็จ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  
20.โครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

21.โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร ประจำปี
การศึกษา 2564  
22.โครงการดูแลนักเรียน นักศึกษา และสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา  
23.โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการองค์การฯและ
คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ  
24.โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยใส่ใจเลือกผู้นำ 
ประจำปีการศึกษา 2564  
25.โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา  
26.โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2564  
27.โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2565 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
2.โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถาน
ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2565 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1.โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
2.โครงการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯ  
3.โครงการสร้างภาพลักษณ์สถานศึกษา  
4.โครงการจัดทำวีดีทัศน์วิทยาลัยฯ  
5.โครงการการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา  
6.โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน  
7.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
การประกอบอาชีพ โดยใช้ Application Echo VE  
8.โครงการวันคริสมาส ประจำปีการศึกษา 2564 
 9.โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ประจำปี
งบประมาณ พ. ศ. 2565 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา  

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1.โครงการสะพานเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนขยายโอกาส
และสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2564  
2.โครงการเชิดชูเกียรติ บันทึกลงนามความร่วมมือ และ
จัดทำแผนการฝึกร่วมกับสถานประกอบการในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี 2565  
3.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปี
การศึกษา 2565  
4.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปี
การศึกษา 2565  
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1.โครงการประชุมกรรมการวิทยาลัย  
2.โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564  
3.โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  
4.โครงการสรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
2565  
5.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน(Fix It Center)  
6.โครงการ อาชีวะอาสาช่วงเทศกาล  
7.โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพ่ือแก้ปัญหา
ความยากจน (108 อาชีพ)  
8.โครงการบริการวิชาชีพแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
9.โครงการอาชีวศึกษายกกำลังสอง “พัฒนาทักษะภาษา
สู่ศตวรรษที่ 21”  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 1.โครงการส่งเสริมจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี
การศึกษา 2564  
2.โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
3.โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
เอสโซ่ ระดับภาค ภาคใต้                                     
4.โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
เอสโซ่ ระดับ อศจ. 
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