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สวนที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในปการศึกษา 2561
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ไดจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2561 ตามมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยฯ ภายใตมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็น
การประเมิน มีวิสัยทัศนในการพัฒนาคือ "มุงมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพ ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหได
มาตรฐานสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน"
วิทยาลัยฯ มีขนาดพื้นที่ 150 ไร มีอาคารรวม 14 หลัง มีหอง 59 หอง เปดสอน 8 สาขาวิชา
ในระดับ ปวช. และปวส. มีผูเรียนจํานวนทั้งสิ้น 389 คน แบงเปนระดับ ปวช.280 คน และ ปวส. 109 คน
มีผูบริหาร3 คน ขาราชการครู 10 คน พนักงานราชการทําหนาที่สอน 34 คน ครูพิเศษ 6 คน บุคลากร
สนับสนุน 25 คน มีผลการดําเนินการดานคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 มาตรฐานในภายรวมอยูในระดับ "ยอดเยี่ยม
" โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ผูเรียนชั้นปสุดทายมีผลสัมฤทธิ์จากการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติเปนไปตามเกณฑคุณภาพของสถานศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาสวนมากไดงานทําหรือศึกษาตอภายใน 1 ป
และไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการและสถานศึกษาที่รับผูสําเร็จการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาเปนผูมี
ความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณ
ลักษณอันพึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยฯ มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ มีการพัฒนาหลักสูตรจํานวน 2 รายวิชา มีจํานวนครูผูสอนที่คุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตาม
เกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา 12 ชั่วโมง/คน/ป มีแผนการจัดการเรีนรูที่มีเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษามาพัฒนาผูเรียน มีการพัฒนาหองเรียน
หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตที่สามารถใชในการจัดการเรียนการสอนจํานวน 59 หองเรียน สถานศึกษา
บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทย
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บริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ
มีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จํานวน 6 สาขา คิดเปนรอยละ 75 ของจํานวนสาขาวิชา และคิด
เปนรอยละ 21.81 ของจํานวนผูเรียน
มีการวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย
ในดานชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีจิตอาสา กิจกรรมบริการชุมชน เชน โครงการ
กิจกรรมศูนยซอมสรางบริการเพื่อชุมชน (Fix It Center) โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ การออกชวยเหลือผู
ประสบภัยตาง ๆ มีการจัดตั้งศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดเปนผูประกอบการ มีการ
ดําเนินธุรกิจตาง ๆ จํานวน 3 ธุรกิจ และไดรับความพอใจจากผูใชบริการ
วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการบริหารศึกษาโดยตัวแทนบุคลากรในฝายตาง ๆ ของ
วิทยาลัย และมีคณะกรรมการวิทยาลัย โดยบุคคลภายนอก ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดไดมอบหมาย
ให สงเสริม สนับสนุนใหครู บุคลากร และผูเรียนไดเขารวมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนรวมกับการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีการดําเนินชีวิตการทําการ
เกษตรแบบธรรมชาติ
การสรางสังคมแหงการเรียนรู
วิทยาลัยฯ มีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีการจัดทรัพยากรทางการศึกษา การ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผูเรียนไปสูสังคมแหงการเรียนรู สงเสริม
ใหครูผูสอน และผูเรียน จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
ที่สามารารถนําไปใชประโยชนและเผยแพรสู
สาธารณชนอยางตอเนื่อง
จุดเดน
วิทยาลัยฯมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําและศึกษาตออยูในระดับดีมาก และไดรับการยอมรับจาก
สถานประกอบการและหนวยงานที่รับผูสําเร็จการศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย มี
จํานวนครูที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขา และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการที่หลากหลายและทันสมัย และมีความรวมมือกับบุคคล ชุมชม และองคกรตาง ๆ
จุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลัยฯ มีจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับจํานวนแรกเขานอย จํานวนผูเรียน
ที่ไดรับรางวัลจากการแขงขัน
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ทักษะวิชาชีพและผลงานสิ่งประดิษฐที่ไดรับรางวัลยังมีนอย มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาของ
สาขาตางๆคอนขางนอย
ขอเสนอแนะ
ลดการออกกลางคันของผูเรียน เพิ่มจํานวนนักเรียน นักศึกษาในการเขาพัฒนาและสงเสริมการเปนผู
ประกอบการใหมากขึ้น พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ใหไดรับรางวัลจากภายนอกมากขึ้น และนํามาใชใหเกิด
ประโยชนกับสาขาวิชาหรือชุมชนใหมากขึ้น จัดระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมทุกพื้นที่ในวิทยาลัย
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ
วิทยาลัยฯมีการจัดการศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียน เปนผูมีความรู ทักษะ และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ทําใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษาและ
องคกรตาง ๆ ดังจะเห็นไดจากโครงการตาง ๆ ดังนี้
- โครงการสรางความรวมมือระหวางผูปกครองกับสถานศึกษา
- การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี
- การออกบริการวิชาชีพใหแกชุมชน
- การจัดการศึกษารวมกับโรงเรียนตาง ๆ
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
วิทยาลัยฯ มีการจัดการศึกษา และดําเนินงานตามนโยบายที่ไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในปการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงาน โครงการตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัดที่
บรรลุเปาประสงค ดังนี้
-โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
-โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fixit Center)
-โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
-โครงการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน
-โครงการรเงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
-โครงการพัฒนาตอยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน (E to E)
-โครงการพัฒนากําลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษ
-โครงการสถานศึกษาพอเพียง
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4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) คือ โครงการกิจกรรม
ศูนยซอมสรางบริการเพื่อชุมชน (Fix It Center)
4.1 ความเปนมาและความสําคัญ
รัฐบาลมีนโยบายใหบริการดวยโครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2548 โดยจัดตังศูนยซอมสรางบริการเพื่อชุมชน (Fix It Center) ระยะที่ 1 มีภาระกิจ
ใหบริการ เปนศูนยถายทอดความรูใหคําแนะนําดานการดูแลรักษาและซอมบํารุง เครื่องมืออุปกรณการประกอบ
อาชีพและเครื่องใชในครัวเรือน เสริมสรางใหนักเรียน นักศึกษาไดปฏิบัติงานจริง ตอมาในระยะที่ 2 ไดมีมติให
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดดําเนินการตอโดยเนนกตามมารซอมเครื่องจักรเกษตรเปนลําดับตน
โดยไดดําเนินการเปดศูนยทุกเทศบาล ตําบลและองคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศ สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ไดดําเนินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความ
พรอมเขาสูตลาดแรงงาน เปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษาและครู ไดมีกิจกรรมเรียนรูเชิงประสบการณรวมกัน มี
ความรวมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ในกิจกรรมบริการซอมเครื่องมือเครื่องใช สรางอาชีพใหม
ๆ โดยการสํารวจความตองการของชุมชนรวมทั้งกิจกรรมบริการพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑของชุมชน โดยครู
นํานักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาเรียนรูและนําเทคโนโลยี เพื่อรวมกันแกไขปญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ไดดําเนินโครงการกิจกรรมศูนยซอมสรางบริการเพื่อชุมชน (Fix It
Center) ตั้งแตป พ.ศ. 2551 ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มุงใหวิทยาลัยไดมี
การจัดกิจกรรมเรียนรูเพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ฝกประสบการณทางวิชาชีพเพื่อบริการประชาชน สง
เสริมใหมีจิตอาสา ทั้งนี้นอกจากการจัดตังศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนแลว ยังไดมีการออก 108 อาชีพ การออก
อําเภอเคลื่อนที่ เพื่อใหบริการกับประชาชนในเขตอําเภอใกลเคียง
4.2 วัตถุประสงค
4.2.1 เพื่อพัฒนาใหนักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรูเชิงประสบการณ มีโอกาสในการ
ประยุกตความรู ทักษะ จากการเรียน การทํางาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธกับวิชาชีพ
4.2.2 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน โดยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ (Work Integrated Leaning : WIL)
4.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา และชวยเหลือประชาชนในชวงเทศกาลสําคัญ รวมถึง
ในยามภัยพิบัติตาง ๆ
4.2.4 เพื่อพัฒนา ยกระดับและเพิ่มศักยภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
สรางความเชื่อมั่นในการใหบริการดวยคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน
4.3 กรอบแนวคิด กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fixit
www.vesar.org/#/print_sar/2018

4/47

30/5/2562

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

Center)
v
ภาคเอกชน > ภาครัฐ+สถานศึกษา > ภาคประชาชน
v
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Fixit Center)
v
ผูบริหารสถานศึกษาบูรณาการการทํางาน > ครูบูรณาการเรียนรูกับการทํางาน (WIL) > นักเรียนนักศึกษานํา
วิชาชีพไปบริการชุมชน
v
กิจกรรมบริการซอม/สราง/พัฒนา
v
ประชาชนลดรายจาย/เพิ่มรายได/ขยายโอกาส > นักเรียนนักศึกษาไดเรียนรู มีจิตอาสา มีประสบการณใน
การฝกทักษะวิชาชีพ
4.4 วิธีการดําเนินงาน มีขั้นตอนการดําเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
4.4.1 ขั้นเตรียมการ มีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center) 3 ระดับ ไดแก
- ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดประสาน จัดทําคําสั่ง และผูวาราชการจังหวัดเปน
ผูลงนาม
- ระดับอําเภอ โดยสถานศึกษาประสานจัดทําคําสั่ง และนายอําเภอเปนผูลงนาม
- ระดับสถานศึกษา โดยผูอํานวยการวิทยาลัย เปนผูลงนามในคําสั่ง
4.4.2 ขั้นดําเนินงาน มีขั้นตอนการดําเนินงาน คือ
4.4.2.1 การประชาสัมพันธและพิธีเปดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
4.4.2.2 การจัดพื้นที่และวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ภายในอาคารศูนยซอมสรางเพื่อ
ชุมชนใหมีความพรอม
4.4.2.3 การจัดกิจกรรมบริการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน ไดแก บริการซอม บริการ
สราง และบริการพัฒนา
4.4.3 ขั้นรายงานและสรุปผล สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานทางระบบ ออนไลน
http://www.ﬁxitcenter.org ตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน และสรุปผล
ภายใน 1 สัปดาห จัดสงอาชีวศึกษาจังหวัด รวบรวมรายงานจังหวัด
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4.5 ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2561 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ไดรับงบประมาณจัดสรรในโครงการ
ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน เปนเงิน 750,000 บาท กําหนดพื้นที่จํานวน 3 ศูนย ไดแก องคการบริหารสวน
ตําบลนาหมอศรี องคการบริหารสวนตําบลทับชาง องคการบริหารสวนตําบลฉาง จังหวัดสงขลา โดยใชงบ
ประมาณศูนยละ 250,000 บาท โดยจัดกิจกรรม ดังนี
- บริการซอม (Repair) ไดแก เครื่องใชไฟฟา เครื่องใชในครัวเรือน เครื่องมือตาง ๆ ยาน
พาหนะ
- บริการสราง (Build) โดยการสํารวจอาชีพความตองการของชุมชน ในการนี้วิทยาลัยฯ
ไดจัดสอนรายวิชาการประดิษฐของชํารวย วิชาการถนอมอาหาร และวิชาอาหารวางยอดนิยม
4.6 ประโยชนที่ไดรับ
4.6.1 นักเรียน นักศึกษา นําความรูที่ไดรับในสาขาวิชาชีพไปใชในการปฏิบัติงานจริง เกิด
การเรียนรู ทักษะ การแกปญหาและการเปนจิตอาสาบริการวิชาชีพสูชุมชน
4.6.2 พัฒนาการจัดการเรียนรูที่หลากหลายจากประสบการณในสถานที่จริง โดยความ
รวมมือของภาครัฐ เอกชน และชุมชน
4.6.3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 22 หมูที่ 1 ถนนนาทวี - ประกอบ ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
90160
โทรศัพท 074-371805

โทรสาร 074-371805

E-mail Nathawee@hotmail.com

Website www.Nathawee.ac.th

ประวัติสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาคม ซึ่งเปนทรัพยากรมนุษย ใหมีความสมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจ โดยใหความเสมอภาคและโอกาสไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และเทาเทียมทั้งในเมืองใหญและชนบท เพื่อ
ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพใหกวางขวาง สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเปนอีกทางหนึ่ง
ของนักเรียนในชนบทจะเรียน จึงไดประกาศจัดตั้งสถานศึกษาทางดานวิชาชีพ ประเภทวิทยาลัยการอาชีพ ใน
ระดับอําเภอ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบุคคลทางดานวิชาชีพในการรับรองตลาดแรงงานในประเทศ และตาง
ประเทศ ตลอดจนเปนแหลงการเรียนรูของประชาชนในชนบท เพื่อเปนการเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น
การจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
กรมอาชีวศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาดานอาชีพ และไดรับการยอมรับจากผูปกครองที่สงบุตรหลานเขามาศึกษา
ตอเปนอยางมาก และนโยบายของรัฐมนตรีวาการประทรวงศึกษาธิการ (นายกอ สวัสดิ์พานิชย) ที่จะขยายโอกาส
ทางการศึกษาจึงไดประสานมายังศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
ไดรับความรวมมือจากนายอําเภอนาทวี (นายเชียร สุวรรณรัตน) และศึกษาธิการอําเภอนาทวี (นายอมร
บุญชวย) กรมอาชีวศึกษาจึงไดพิจารณาเลือกที่ดินสาธารณประโยชนทุงดาน เปนสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ
หางจากอําเภอนาทวี 1 กิโลเมตร บนถนนสายนาทวี – ประกอบ มีเนื้อที่ประมาณ 150 ไร มีลักษณะพิเศษ
คือ ใกลชุมชนและสวนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพนาทวี กองการศึกษา
อาชีพ กรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2537 โดยมีนายชํานาญ เอกพันธ เปนผูประสานการจัดตั้ง
ที่ตั้งของสถานศึกษา
บานเลขที่ 22 หมู 1 ถนนนาทวี – ประกอบ ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
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เขตติดตอ
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับสนามกีฬาเทศบาลตําบลนาทวี
ศูนยปฐมวัยของเทศบาลนาทวี
ติดกับถนนนาทวี – ประกอบ
คายตํารวจตระเวนชายแดนที่ 433

ขอมูลวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ชื่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
สังกัด
วัน เดือน ปที่กอตั้ง
ที่ตั้ง
90160
โทรศัพท, โทรสาร
Website
E – mail
สีประจําวิทยาลัยฯ
เนื้อที่

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
Nathawee Industrial and Community Education College
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
29 เมษายน พ.ศ.2537
เลขที่ 22 หมู 1 ถ.นาทวี–ประกอบ ต.นาทวี อ.นาทวี จังหวัดสงขลา
074 – 371805
www. nathawee.ac.th
Nathawee@hotmail.com
เหลือง - ฟา
150 ไร

การจัดการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ปจจุบันเปดทําการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสุตรวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งจัดการศึกษาอื่นๆ ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.1 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
1.1.1 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
1.1.2 สาขาวิชาชางยนตยนต
1.1.3 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
1.2 ประเภทพาณิชยกรรม
1.2.1 สาขาวิชาการบัญชี
1.2.2 สาขาวิชาการตลาด
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1.2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.1 ประเภทวิชาชางอุตกรรม
2.1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2.1.2 สาขาวิชาไฟฟา
2.1.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี
2.2.2 สาขาวิชาการตลาด
2.2.3 สาขาวิชาคอมพิเตอรธุรกิจ
3. หลักสูตรสะสมหนวยกิจเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Vecational Education : Pre-VED)
โดยวิทยาลัยการอาชีพนาทวี จัดการเรียนการสอนหลักสุตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การเรียนรายวิชา
สะสมหนวยกิตใหกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สงขลา เขต 3 และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จํานวน ๒
โรงเรียน
1. โรงเรียนทับชางวิทยาคม
2. โรงเรียนกีญามุดดีน
4. หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิภาคี)
โดยวิทยาลัยการอาชีพนาทวี จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การเรียน
รายวิชาสะสมหนวยกิตใหกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สงขลา เขต 3 และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จํานวน
9 แหง
1. โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ
2. โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ
3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห ที่ 43
4. โรงเรียนสะบายอยวิทยา
5. โรงเรียนศาศนสันติธรรม
6. โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
7. โรงเรียนดํารงศาสนวิทยา
8. โรงเรียนกีญามุดดีน
9. โรงเรียนแสงธรรมคีรีวิทยา
5. หลักสูตรประกาศนรยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ไดจัดการเรียนการสอนใหกับประชาชนทั่วไป ที่ประกอบอาชีพแตไมมีโอกาส
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ศึกษาตอในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมกับหนวยงานราชการ หนวยงานเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาสะเดา เทศบาลคอหงส และสถานประกอบการอื่นๆ ทั้งนี้รวมถึง
การเปดศูนยอบรมวิชาชีพอําเภอสะบายอย วิทยาลัยกาอราชีพนาทวีอําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ใหมีโอกาส
ไดศึกษาตอในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อนําวุฒิการศึกษาที่ไดรับไปพัฒนางาน หรือปรับ
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร - วันอาทิตย โดยเปดสอนในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี เทคโนโลยีสํานักงาน และสาขาวิชาการติดตั้งไฟฟา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จัดการเรียนการสอนดังตอไปนี้
ณ ศูนยฝกอบรมวิชาชีพอําเภอสะบายอย
ณ เทศบาลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
๒. สาขางานบัญชี
ณ ศูนยฝกอบรมวิชาชีพอําเภอสะบายอย
๓. สาขางานการติดตั้งไฟฟา
ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ณ ศูนยฝกอบรมวิชาชีพอําเภอสะบายอย
6) หลักสูตรแกนมัธยมศึกษา/ประถมศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไดเปดสอนวิชาชีพพื้นฐานใหกับนักเรียนที่กําลังเรียนอยูในโรงเรียนสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสงขลา เขต ๓ ตั้งแตปการศึกษา 2542 – ปจจุบัน มีโรงเรียนที่ทําความรวม
มือในการจัดการเรียนการสอนรวมกับวิทยาลัยการอาชีพนาทวี จํานวน 7 โรงเรียน โดยจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาตาง ๆ ตามความตองการของผูเรียน โดยวิทยาลัยการอาชีพนาทวีจะดําเนินการสํารวจความตองการของผู
เรียนประจําแตละภาคเรียนประกอบดวย
1. โรงเรียนบานสม็อง
2. โรงเรียนวัดทาประดู
3. โรงเรียนบานนาปรัง
4. โรงเรียนกีญามุดดีน
5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๓
6. โรงเรียนดํารงคศาสนวิทยา
7. โรงเรียนจะนะชนูปภัมภ
7) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการเรียนการสอนใหกับประชาชนทั่วไป โดยใชเวลาเรียนตั้งแต
12-150 ชั่วโมง เสียคาบํารุงการศึกษาในราคาถูก โดยเสียคาสมัครในการเรียน 10 บาท : 1 คน : 1 รายวิชา
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คาชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนชั่วโมงละ 1 บาท ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพนาทวีไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในสาขาวิชาที่หลากหลาย เชน แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย แผนกอาหารและ
โภชนาการ แผนกชางยนต แผนกวิชาไฟฟา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส เปนตน
8) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพใหกับผูตองขัง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดทําความรวมมือกับกรมราชทัณฑ จัดการเรียนการ
สอนใหกับผูตองขังในเรือนจําซึ่งเปนผูดอยโอกาสทางการศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทาง การศึกษาวิชาชีพ ซึ่ง
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ไดดําเนินตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอน
ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพใหกับผูตองขัง ในเรือนจําเขตจังหวัดสงขลา โดยไดเปดการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในหลากหลายสาขาวิชา ไดแก ชางอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟากําลัง ชาง
ยนต ผาและเครื่องแตงกาย อาหาร เปนตน รวมทั้งสิ้น 6 เรือนจํา ดังนี้
1. เรือนจําอําเภอนาทวี
2. เรือนจําจังหวัดสงขลา
3. เรือนจํากลางสงขลา
4. ทัณฑสถานหญิงสงขลา
5. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา
6. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9
ทั้งนี้เพื่อใหผูตองขังไดนําทักษะวิชาชีพในการปฏิบัติที่ไดจากการฝกอบรม ไปประกอบอาชีพในการดํารง
ชีวิตหลังจากพนโทษ ซึ่งภารกิจดังกลาวถือเปนภารกิจที่สําคัญของวิทยาลัยการอาชีพนาทวีที่มีสวนชวยใหผูดอย
โอกาสไดกลับมามีชีวิตในสังคมอีกครั้งหลังจากพนโทษซึ่งจะไมเปนภาระของสังคมอีกตอไป

สภาพชุมชน
1. ชุมชนรอบๆวิทยาลัยสวนมากยังมือพื้นที่เปนสวนยาพารา
2. ระดับการศึกษาของผูปกครองสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา
3. คาใชจายของนักเรียน 70 - 100 บาทตอวัน
สภาพเศรษฐกิจ
1. อาชีพของผูปกครองมีอาชีพทําสวนยางพารา สวนผลไม รับจางและคาขาย
2. รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 7,000 - 10,000 บาท
สภาพสังคม
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี มีสถานที่สําคัญรอบๆ วิทยาลัย ไดแก
คายตํารวจตระเวณชายแดน
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี
ที่วาการอําเภอนาทวี
สนามกีฬากลางเทศบาลตําบลนาทวี
ที่ทําการประปาอําเภอนาทวี
สหกรณการเกษตรอําเภอนาทวี
อุทยานประวัติศาสตรเขานํ้าคาง
ดานหนาวิทยาลัย คือ ถนนนาทวี-ประกอบ เปนเสนทางติดตอเขตชายแดนไทย- มาเลเซีย
ศูนยการศึกษาปฐมวัยเทศบาลตําบลนาทวี

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา
ขอมูลผูเรียน
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

120

0

180

300

ปวช.2

72

0

129

201
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ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.3

88

0

112

200

รวม ปวช.

280

0

421

701

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

59

22

81

ปวส.2

50

10

60

รวม ปวส.

109

32

141

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560
ระดับชั้น

แรกเขา

สําเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

118

41

34.75

ปวส.2

53

36

67.92

รวม

171

77

45.03

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
ระดับชั้น

แรกเขา

สําเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

135

66

48.89

ปวส.2

84

49

58.33

รวม

219

115

52.51

ขอมูลบุคลากร
ประเภท

ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวย
การ/ ผูชวยผูอํานวยการ

3

3

-

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง

10

10

10

ขาราชการพลเรือน

0

-

-
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ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

พนักงานราชการครู

34

34

34

พนักงานราชการ(อื่น)

25

-

-

ครูพิเศษสอน

6

0

6

เจาหนาที่

3

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/
ฯ)

7

-

-

รวม ครู

50

44

50

รวมทั้งสิ้น

88

44

50

ประเภท

ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา

ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม

3

3

6

พาณิชยกรรม

3

3

6

ศิลปกรรม

0

0

0

คหกรรม

0

0

0

เกษตรกรรม

0

0

0

ประมง

0

0

0

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

0

0

0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

0

0

0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0

0

0

รวมทั้งสิ้น

6

6

12

ขอมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร
อาคารเรียน
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ประเภทอาคาร

จํานวน(หลัง)

อาคารปฏิบัติการ

3

อาคารวิทยบริการ

1

อาคารอเนกประสงค

4

อาคารอื่น ๆ

5
รวมทั้งสิ้น

14

ขอมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

จํานวน(บาท)

งบบุคลากร

14828804.00

งบดําเนินงาน

20860125.79

งบลงทุน

14753075.32

งบเงินอุดหนุน

3454387.94

งบรายจายอื่น

8269494.92
รวมทั้งสิ้น

62165887.97

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
ทักษะเยี่ยม มีคุณธรรม ลํ้าเลิศวิชา พัฒนาสังคม
อัตลักษณ
"พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน"
เอกลักษณ
"วิชาชีพลํ้าเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นอมนําวิถีพอเพียง"
2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน
"วิทยาลัยการอาชีพนาทวี เปนผูนําในการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ ใหไดมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
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พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนใหตรงกับหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพกําลังคนาสายอาชีพใหไดมาตรฐานสากล
3. ผลิตกําลังคนสายวิชาชีพ ระดับกึ่งฝมือ ระดับเทคนิคและเทคโนโลยีใหตรงกับคววามตองการของภาค
อุตสาหกรรมและบริการ
4. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนัก และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง ไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เพื่อใหเกิดความพอประมาณ
มีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน
5. พัฒนาการศึกษาและสรางความสมานฉันท ใหเกิดในสังคมพหุวัฒนธรรมเขตพัฒนาิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต
เปาประสงค
1. ผูสําเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะวิชาชีพ อยางมีคุณภาพ
2. สรางเครื่อขายความรวมมือในการจัดการศึกษา และขยายโอกาสใหกับทุกกลุมเปาหมายอยางมีคุณภาพและได
มาตรฐานของสถานศึกษา
3. นําผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และโครงงานวิชาชีพ เพื่อใชในสถานศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคม
4. ชุมชนและสังคมไดรับการถายทอดองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยีอยางมีประสิทะิภาพ
5. ชุมชนและสังคมไดรับบริการและพัฒนาวิชาชีพ ดวยกลไกการอาชีวศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
6. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต แนวปฏิบัติโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. ชุมชนและสังคมในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการศึกษาและพัฒนาอาชีพนําไปสูสังคมสันติสุข
8. มีสภาพแวดลอมที่ดี สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเรียมประเพณี อันดีงามของชาติ ศาสน กษัตริย
9. บุคลากรไดรับการพัฒนาตรงสาขาวิชาชีพ
10. มีสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย และเพียงพอ

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ยุทธศาสตร
1. พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม
สรางเครื่องขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนอาชีวศึกษา
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการอาชีวศึกษา
สนับสนุนการวิจัย พัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
บริการวิชาการและวิชาชีพสูชุมชนและสังคม
บริหารจัดการอาชีวศึกษาอยางมีคุณธรรมและมีประสิทธิภาพ
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8. สรางองคความรูและการตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ
9. จัดใหมีสภาพแวดลอมที่ดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียบประเพณีอันดีงามของชาติ ศาสน กษัตริย
กลยุทธ
1. ปรับแผนการผลิตนักเรียน นักศึกษาและนําระบบคุณภาพมาใชในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิทยาลัย
จัดการศึกาาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. ปรับโครงสรางและกระบวนการทํางานโดยเนนกระจายอํานาจและใหชุมชนมีสวนรวม
3. จัดกระบวนการความรวมมือดานบริการ วิชาชีพและพัฒนาเทคโนโลยี ใหมีการติดตอระหวางหนวยงานภายใน
วิทยาลัยและหนวยงานภายในวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เพิ่มขีดความสามารถใหกับบุคลากรในทองถื่นและแกไขปญหามลภาวะและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560
รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่นยืน ประเภทที่ 1 การดําเนิน รางวัล
ภาค กฟฝ.
งานภายในวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน รางวัลอันดับที่ 6
อื่น ๆ
การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ ๒ ครูและ
บุคลากรปจจุบันนําไปใชและขยายผลดีเดน รางวัลอันดับที่ 7

รางวัล
ภาค กฟฝ
อื่น ๆ

การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 3 นักศึกาา
ปจจุบันนําไปใชและขยายผลดีเดน รางวัลอันดับที่ 4

รางวัล
ภาค กฟฝ
อื่น ๆ

การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 4 ราษฏรไดรับ รางวัล
ภาค กฟฝ
ความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน รางวัลอันดับที่ 8
อื่น ๆ
รอง
การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 5 ชุมชนไดรับ
ชนะ ภาค กฟฝ
ความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1
เลิศ
การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 6 โรงเรียนได รางวัล
ภาค กฟฝ
รับความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน ไดรับรางรัลอันดับที่ 6
อื่น ๆ
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รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 7 การคิดคน รางวัล
ภาค กฟฝ
สิ่งประดิษฐในโครงการชีววิถีฯ ไดรับรางวัลอันดับที่ 5 และ 9
อื่น ๆ
การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 8 งานวิจัยและ รางวัล
ภาค กฟฝ
นวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯดีเดน ไดรับรางวัลอันดับที่ 10
อื่น ๆ
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบ
ครบวงจร (รางวัล 3 ดาว)

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดสงขลา

การประเมินผลการดําเนินงานโครงการบมเพาะผประกอบการอาชีวศึกษาแบบ รางวัล
อาชีวศึกษาภาค
ภาค
ครบวงจร (รางวัล 4 ดาว)
อื่น ๆ
ใต
รางวัลองคการมาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดเลก

ชนะ
อาชีวศึกษา
ภาค
เลิศ
ระดับภาค

ไดรับรางวัล HOMOR AWARD งานประกวดสิ่งประดิษฐ

สํานักงานคณะ
รางวัล
ชาติ กรรมการการ
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
รายการ
การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 1 การดําเนินงานภายใน
วิทยาลัยและใชไดผลดีเดน (รางวัลที่ 6)

รางวัล ระดับ

ให
โดย

รางวัล
ภาค กฟฝ
อื่น ๆ

การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 2 ครูและบุคลากรปจจุบัน รางวัล
ภาค กฟฝ
นําไปใชและขยายผลดีเดน (รางวัลที่ 4)
อื่น ๆ
การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 4 ราษฏรที่ไดรับความรู
จากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน (รางวัลที่6)

รางวัล
ภาค กฟฝ
อื่น ๆ

การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 5 ชุมชนไดรับความรูจาก
วิทยาลัยและใชไดผลดีเดน (รางวัลชนะเลิศ)

ชนะ
ภาค กฟฝ
เลิศ

การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 7 การคิดคนสิ่งประดิษฐ
ในโครงการชีววิถีฯ (รางวัลอันที่ 5 และ 6

รางวัล
ภาค กฟฝ
อื่น ๆ
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รายการ

รางวัล ระดับ

ให
โดย

การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 5 ชุมชนไดรับความรูจาก รางวัล
ชาติ กฟฝ
วิทยาลัยและใชไดผลดีเดน (รางวัลอันดับที่ 3
อื่น ๆ
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายปรีชา แสงทอง
ไดรับรางวัลผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.

รางวัล
จังหวัด ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อื่น ๆ

นายเมธี ศรีโยธา
"ครูผูสอนดีเดน" วันครูแหงชาติ

รางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
จังหวัด
อื่น ๆ
ศึกษาสงขลาเขต 3

นายประสาน แซหลี
ครูผูควมคุมทักษะงานจักรยานยนต

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
เลิศ

นายกนกศักดิ์ มณี
ครูผูควบคุมการประกวดดนตรีไทย ประเภทซออู

ชนะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
เลิศ

นายกนกศักดิ์ มณี
ครูผูควบคุม ประกวดรองเพลงไทยลุกทุง (ชาย)

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
เลิศ

นายกนกศักดิ์ มณี
ครูผูควบคุมประกวดรองเพลงไทยลุกทุง (หญิง)

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
เลิศ

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสุมาลี รักโข
ครูดี ศรี จชต
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสุมาลี รักโข
เปนบุคคลที่ทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาไดรับรางวัล
ระดับประเทศ

รางวัล
ศูนยอํานวยการบริหารจังชายแดน
ชาติ
อื่น ๆ
ภาคใต

นางวรรณา อุทัยสุริ
เปนบุคคลที่ทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาซึ่งไดรับ
รางวัลระดับประเทศ

รางวัล
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชาติ
อื่น ๆ
ชายแดนภาคใต

นางสุทธภา เฟองฟูขจร
เปนบุคคลที่ทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาซึ่งไดรับ
รางวัลระดับประเทศ

รางวัล
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชาติ
อื่น ๆ
ชายแดนภาคใต

นางสาวสุรีรัตน บุญชด
เปนบุคคลที่ทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาซึ่งไดรับ
รางวัลระดับประเทศ

รางวัล
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชาติ
อื่น ๆ
ชายแดนภาคใต

นายโกวิท นวลศรี
เปนบุคคลที่ทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาซึ่งไดรับ
รางวัลระดับประเทศ

รางวัล
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชาติ
อื่น ๆ
ชายแดนภาคใต

นายประชิด พลฑา
เปนบุคคลที่ทําคุณประโยชนดานการศึกษาซึ่งไดรับรางวัล
ระดับประเทศ

รางวัล
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชาติ
อื่น ๆ
ชายแดนภาคใต

นายพงษศักดิ์ ราชสุวรรณ
เปนบุคคลที่ทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาซึ่งไดรับ
รางวัลระดับประเทศ

รางวัล
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชาติ
อื่น ๆ
ชายแดนภาคใต

นางจุฑารัตน เสรีรักษ
เปนบุคคลที่ทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาซึ่งไดรับ
รางวัลระดับประเทศ

รางวัล
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชาติ
อื่น ๆ
ชายแดนภาคใต

นายเมธี ศรีโยธา
เปนบุคคลที่ทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาซึ่งไดรับ
รางวัลระดับประเทศ

รางวัล
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชาติ
อื่น ๆ
ชายแดนภาคใต
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายธํารง เทพรัตน
เปนบุคคลที่ทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาซึ่งไดรับ
รางวัลระดับประเทศ

รางวัล
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชาติ
อื่น ๆ
ชายแดนภาคใต

นายปรีชา แสงทอง
เปนบุคคลที่ทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาซึ่งไดรับ
รางวัลระดับประเทศ

รางวัล
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชาติ
อื่น ๆ
ชายแดนภาคใต

นางบรรฑิต เพชรสมทอง
เปนบุคคลที่ทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาซึ่งไดรับ
รางวัลระดับประเทศ

รางวัล
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชาติ
อื่น ๆ
ชายแดนภาคใต

นางสาวดุษิดา แกวทอง
เปนบุคคลที่ทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาซึ่งไดรับ
รางวัลระดับประเทศ

รางวัล
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชาติ
อื่น ๆ
ชายแดนภาคใต

นางอุทัยวรรณ ทองขะโชค
เปนบุคคลที่ทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาซึ่งไดรับ
รางวัลระดับประเทศ

รางวัล
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชาติ
อื่น ๆ
ชายแดนภาคใต

นางสุจิตรา จีระรัตน
เปนบุคคลที่ทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาซึ่งไดรับ
รางวัลระดับประเทศ

รางวัล
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชาติ
อื่น ๆ
ชายแดนภาคใต

นายกนก จิตตณรงค
เปนบุคคลที่ทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาซึ่งไดรับ
รางวัลระดับประเทศ

รางวัล
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชาติ
อื่น ๆ
ชายแดนภาคใต

นางสาวกิตฏิการ ชวยหนู
เปนบุคคลที่ทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาซึ่งไดรับ
รางวัลระดับประเทศ

รางวัล
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชาติ
อื่น ๆ
ชายแดนภาคใต

นางสาวบุปผา เอียดยอด
ดปนบุคคลที่ทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาซึ่งไดรับ
รางวัลระดับประเทศ

รางวัล
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชาติ
อื่น ๆ
ชายแดนภาคใต
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายณภรรทร อินอุทัย
เปนบุคคลที่ทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาซึ่งไดรับ
รางวัลระดับประเทศ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

รางวัล
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชาติ
อื่น ๆ
ชายแดนภาคใต

นางกรรณิการ แกวบานตรุด
รางวัล
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
เปนบุคคลที่ทําคุณประโชยทางดานการศึกษาซึ่งไดรับรางวัล
ชาติ
อื่น ๆ
ชายแดนภาคใต
ระดับประเทศ
รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายเอาฟา หลําขุน
ประกวดรองเพลงไทยลุกทุง (ชาย) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
สงขลา

นายสุทธิชัย เสาหัด
การแขงขันกีฬามวยสากลสมครเลน รุนไลทเวลเตอรเวท

รอง
ชนะ
เลิศ

นายธนภัทร อินทรสมบูรณ
ผลงานสิ่งประดิษฐ "อุปกรณปอกลูกตาลออน"

ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
สงขลา

นายธนภูมิ ชูบํารุง
ผลงานสิ่งประดิษฐ"อุปกรรปอกลูกตาลออน"

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
สงขลา
เลิศ

นายวรากร สุวรรณมณี
ผลงานสิ่งประดิษฐ "อุปกรณปอกลุกตาลออน"

ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
สงขลา

นายวิศรุต ศรีนพนิคม
ผลงานสิ่งประดิษฐ "อุปกรณปอกลูกตาลออน"

ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
สงขลา

นายจักรพล นาพัง
ผลงานสิ่งประดิษฐ "เครื่องตัดเปลือกมะพราว"

รอง
ชนะ จังหวัด อาชีวศึกษาสงขลา
เลิศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายศุภกร สิทธิศักดิ์
ผลงานสิ่งประดิษฐ"เครื่องตัดเปลือกมะพราว"

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
สงขลา
เลิศ

นายฮัดดี หวังหลํา
ผลงานสิ่งประดิษฐ "เครื่อตัดเปลือกมะพราว"

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
สงขลา
เลิศ

นายชัยวัฒน บัวชื่น
ผลงานสิ่งประดิษฐ "เครื่องตัดเปลือกมะพราว"

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
สงขลา
เลิศ

นางสาวรุจิรา แกนเพชร
ผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ "บออเนกประสงคจากนํ้ายางพารา"

รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
สงขลา

นางสาวทิพธัญญา ยอดสุวรรณ
ผลงานสิ่งประดิษฐ "บออเนกประสงคจากนํ้ายางพารา"

รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
สงขลา

นางสาวมลฤดี จันทรไข
ผลงานสิ่งประดิษฐ "บออเนกประสงคจากนํ้ายางพารา"

รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
สงขลา

นางสาวกชกร วุนจันทร
ผลงานสิ่งประดิษฐ "บอนํ้าอเนกประสงคจากนํ้ายางพารา

รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
สงขลา

นางสาวพฤฒานันท ยอดดี
ผลงานสิ่งประดิษฐ "บออเนกประสงคจกนํ้ายาพารา

รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
สงขลา

นางสาวกานตธิดา รัตนวงศ
ผลงานสิ่งประดิษฐ "บออเนกประสงคจากบํ้ายางพารา

รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
สงขลา

นางสาวปยะวรรณ เพชรสีนวน
ผลงานสิ่งประดิษฐ "บออเนกประสงคจากนํ้ายางพารา

รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
สงขลา

นายอรทัย ใหมแกว
ผลงานสิ่งประดิษฐ "บออเนกประสงคจากนํ้ายางพารา

รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
สงขลา

นางสาวปยฉัตร เดชแกว
ผลงานสิ่งประดิษฐ "บออเนกประสงคจากนํ้ายางพารา"

รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
สงขลา
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวจันทรจิรา ผดุงกูล
ผลงานสิ่งประดิษฐ "บออเนกประสงคจากนํ้ายางพารา"

รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
สงขลา

นางสาวทอฝน พรหมเทพ
ผลงานสิ่งประดิษฐ "การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑผาปาเตะเพนทลายใน
การทําผาคลุมกรงนกของวิทยาลัย"

รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
สงขลา

นางสาวกัญยาวีร ชูสุวรรณ
ผลงานสิ่งประดิษฐ "การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑผาปาเตีะเพนทลายใน
การทําผาคลุมกรงนกของวิทยาลัย

รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
สงขลา

นายธรรณธร วารีกุล
ผลงานสิ่งประดิษฐ "เครืองฟอกอากาศแบบพกพา"

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
สงขลา
เลิศ

นายอมรรัตน เลนากุล
ผลงานสิ่งประดิษฐ"เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา"

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
สงขลา
เลิศ

นายอัศนี สุขแกว
ผลงานประดิษฐ "เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา"

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
สงขลา
เลิศ

นายณัฐพล สนิหลํา
ผลงานสิ่งประดิษฐ "เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา"

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
สงขลา
เลิศ

นายภูวเดช บัวอินทร
ผลงานสิ่งประดิษฐ "เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา"

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
สงขลา
เลิศ

นางสาววรรณิศา แดงวิไล
รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
ผลงานสิ่งประดิษฐ"การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑผาปาเตะเพนทลายในการ
จังหวัด
อื่น ๆ
สงขลา
ทําผาคลุมกรงนก
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวณัฐวรรณ แกวตะเคียน
ผลงานสิ่งประดิษฐ "การเพิ่มมูลคาผลตภัณฑผาปาเตะเพนทลายใน
การทําผาคลุมกรงนก

รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
สงขลา

นายธนภัทร อินทรสมบูรณ
ผลงานสิ่งประดิษฐ"อุปกรณปอกลูกตาลออน"

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค อาชีวศึกษาภาคใต

นายธนภูมิ ชูบํารุง
ผลงานสิ่งประดิษฐ "อุปกรณปอกลุกตาลออน"

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค อาชีวศึกษาภาคใต

นายวรากร สุวรรณมณี
ผลงานสิ่งประดิษฐ "อุปกรณปอกลูกตาลออน"

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค อาชีวศึกษาภาคใต

นายวุศรุต ศรีนพนิคม
ผลงานสิ่งประดิษฐ "อุปกรณปอกลูกตาลออน"

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค อาชีวศึกษาภาคใต

นางสาวจุฑามาศ ทองสีแกว
การประกวดดนตรีไทย (ซออู)

ชนะ
เลิศ

ภาค วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวสายพิรุณ อินศรีคง
กระโดดไกลหญิง

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

นายกุมภา หวันหมะ
การแขงขันมวยไทยสมัครเลนชาย ไมเกิน 45Kg

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

นายสุรศักดิ์ เสียงลํ้า
การแขงขันกรีฑาขวางจักรชาย

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
สงขลา

นายสุรศักดิ์ เสียงลํ้า
การแขงขันกีฬาทุมนํ้าหนักชาย

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
สงขลา
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวจุฑามาศ ทองสีแกว
การแขงขันทักษะพื้นฐานการประกวดดนตรีไทย(ซออู)

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาระดับภาคใต

นางสาวสายพิรุณ อินศรีคง
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส กระโดดไกลหญิง

รองชนะ
ภาค อาชีวศึกษาภาคใต
เลิศ

นายกุมภา หวันหมะ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาคใต สุริยเทพเกมส มวยไทย
สมัครเลนชาย

รองชนะ
ภาค อาชีวศึกษาภาคใต
เลิศ

นายศุภกร สิทธิศักดิ์
เปตอง(ชาย)

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

นายธนพล แกวแดง
เปตอง (ชาย)

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

นายวสันต เสียงลํ้า
เปตอง (ชาย)

รางวัลอื่น
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
ๆ
สงขลา

นายชัยวัฒน บัวชื่น
เปตอง(ชาย)

รางวัลอื่น
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
ๆ
สงขลา

นายนพรัตน ทิ้งมณี
เซปกตะกรอ (ชาย)

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
สงขลา

นายธีรชัย แกวคง
เซปกตะกรอ (ชาย)

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
สงขลา

นายกอตรีย ขุนวารี
เซปกตะกรอ (ชาย)

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
สงขลา

นายสิทธิชัย ปานแกว
เซปกตะกรอ (ชาย)

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
สงขลา

นายวีระวุฒิ ทองชวย
เซปกตะกรอ (ชาย)

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
สงขลา

นางสาวจุฑา ทองสีแกว
การประกวดดนตรีไทย (ซออู)

รางวัลอื่น
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชาติ
ๆ
สุพรรณบุรี
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวสายพิรุณ อินศรีคง
กระโดดไกล (หญิง) การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส บัวหลวงเกมส
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รางวัล ระดับ

ใหโดย

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชาติ
เลิศ
ปทุมธานี
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สวนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็น ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ
และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิต
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ
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เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน
ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได
ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
3.3 การสรางอาชีพและการมีงานทําใหประชาชนเพื่อสังคมสันติสุข
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สถานศึกษามีการสงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นใหกับประชาชนในเขตพื้นที่พิเศษ
จังหวัดชายแดนใต เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยบริการในพื้นที่ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก นาทวี จะนะ
เทพา สะบายอย
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สวนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษา มีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ดังนี้
1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน
วิทยาลัยไดมีการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนในดานตาง ๆ มีการดูแลผูเรียนอยางเปนระบบใน
โครงการตาง ๆ เชน โครงการเยี่ยมบาน ซึ่งชวยลดปญหาการออกกลางคัน สงผลใหในปการศึกษา 2561 มีผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปวช. จํานวน 64 คน จากจํานวนแรกเขา 135 คน ระดับ ปวส.สําเร็จการศึกษา จํานวน 49
คน จากจํานวนแรกเขา 84 คน คิดเปนรอยละ 51.60 ของผูสําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับแรกเขา จากการที่วิ
ทยาลัยฯ ไดมีการดูแลผูเรียนอยางเปนระบบสงผลใหเกิดความเชื่อมั่นของผูปกครอง ชุมชน ในการสงบุตรหลานเขา
มาเรียน
2.ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาและสงเสริมผูเรียนในการเปนผูประกอบการ โดยการจัดอบรม ใหความรู ในการเปนผู
ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาดูงาน และมีการจัดตั้งศูนยบมเพาะขึ้นในสถานศึกษาโดยการประกอบ
ธุรกิจตาง ๆ เชน จําหนายนํ้าดื่มตราวิทยาลัย บริการซอมเครื่องใชไฟฟา บริการซอมรถยนต ขนมทองมวย
แฟนซี
โดยมีผูเรียนที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งเขารวมเปนผูประกอบธุรกิจ
จํานวน 40 คน และจากการจัดตั้งศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยไดรับการประเมินทําใหไดรับ
รางวัล 3 ดาวในระดับสถานศึกษา 3 ดาวระดับจังหวัด และจากการสงเสริมผูเรียนใหเขารวมโครงการและ
ประกอบธุรกิจตาง ๆ สงผลใหไดรับการยกยอง ชื่นชมจากผูรับบริการ เชน หนวยงานราชการที่ไดใชบริการรับจาก
อาหารวางจากนักเรียนที่ประกอบธุรกิจ หรือหนวยงานของเอกชนตางที่มีความพึงพอใจทั้งในดานคุณภาพของสินคา
และการบริการ
3. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
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เพื่อใชในการพัฒนาดานวิชาชีพและนําไปใชใหเกิดประโยชนในชุมชน ในปการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ มีจํานวนสิ่ง
ประดิษฐที่เปนผลงานของนักเรียน นักศึกษา จํานวน 34 ชิ้น และไดรับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจํานวน 5
ชิ้น สงผลใหไดรับการยกยองจากหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งชุมชนที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน
4. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
วิทยาลัยฯไดมีการสงเสริมใหผูเรียนไดมีการฝกทักษะวิชาชีพและเขารวมแขงขันทักษะในแตละสาขาวิชาทั้ง
ในระดับสถานศึกษาและในระดับจังหวัด ในปการศึกษา 2561 วิทยาลัยมีจํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการ
แขงขันทักษะวิชาชีพ (งานจักยานยนตเล็ก) ในระดับจังหวัดจํานวน 1 ทีม 2 คน คือ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการ
แขงขันทักษะงานรถจักรยานยนต ระดับภาคใต ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล และเขารวมเขาขันระดับ
ชาติตอไป สงผลทําใหไดรับการยอมรับยกยองจากหนวยงานภายนอกในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน
5.ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่
3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ในครั้งแรก ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร โดยมีจํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในดานความรู
ทฤษฎี ระดับ ปวช. จํานวน 107 คน ระดับ ปวส. จํานวน 61 คน รวม 168 คิดเปนรอยละ 74.33 จาก
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน 226 คน สงผลใหไดรับการ
ยอมรับจากหนวยงานภายนอกที่เขามารวมเปนคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ไดแก ครูในสาขาวิชาชีพ
จากสถานศึกษาภายนอกวิทยาลัย และตัวแทนจากสถานประกอบการตาง ๆ
6.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
วิทยาลัยฯ โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ไดมีการเตรียมความพรอมสําหรับผูเรียนในการเขารับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) โดยการจัดสอนเสริมในรายวิชาที่ผูเรียนเขารับการทดสอบเพื่อ
เตรียมความพรอม ทําใหมีจํานวนผูเรียนที่มีคะแนนคาเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ขึ้นไป ในระดับ ปวช. จํานวน 53 คน ระดับ ปวส. 31 คน รวมทั้งสิ้น 84 คน คิดเปนรอยละ 70.58
จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน 119 คน สงผลใหไดรับการ
ยอมรับจากสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ
7.การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
วิทยาลัยฯ มีผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 ในระดับ ปวช. จํานวน 32 คน และระดับ ปวส.จํานวน
36 คน รวมจํานวน 68 คน โดยไดทํางานในสถานประกอบการที่เปนหนวยงานของเอกชน จํานวน 11 คน
รัฐวิสาหกิจ 2 คน ประกอบอาชีพอิสระ 5 คน และศึกษาตอ 31 คน รวมทั้งสิ้น 49 คน คิดเปนรอยละ 72.10
.
2) ดานทักษะและการประยุกตใช
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2.ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาและสงเสริมผูเรียนในการเปนผูประกอบการ โดยการจัดอบรม ใหความรู ในการเปนผู
ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาดูงาน และมีการจัดตั้งศูนยบมเพาะขึ้นในสถานศึกษาโดยการประกอบ
ธุรกิจตาง ๆ เชน จําหนายนํ้าดื่มตราวิทยาลัย โดยมีผูเรียนที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการและประกอบ
อาชีพอิสระรวมทั้งเขารวมเปนผูประกอบธุรกิจจํานวน 21 คน และจากการจัดตั้งศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยไดรับการประเมินทําใหไดรับรางวัล 3 ดาวในระดับสถานศึกษา 3 ดาวระดับจังหวัด และ
จากการสงเสริมผูเรียนใหเขารวมโครงการและประกอบธุรกิจตาง ๆ สงผลใหไดรับการยกยอง ชื่นชมจากผูรับบริการ
เชน หนวยงานราชการที่ไดใชบริการนํ้าดื่มจากนักเรียนที่ประกอบธุรกิจ หรือหนวยงานของเอกชนตางที่มีความพึง
พอใจทั้งในดานคุณภาพของสินคาและการบริการ
3. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
เพื่อใชในการพัฒนาดานวิชาชีพและนําไปใชใหเกิดประโยชนในชุมชน ในปการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ มีจํานวนสิ่ง
ประดิษฐที่เปนผลงานของนักเรียน นักศึกษา จํานวน 34 ชิ้น และไดรับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจํานวน 5
ชิ้น สงผลใหไดรับการยกยองจากหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งชุมชนที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน
4. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
วิทยาลัยฯไดมีการสงเสริมใหผูเรียนไดมีการฝกทักษะวิชาชีพและเขารวมแขงขันทักษะในแตละสาขาวิชาทั้ง
ในระดับสถานศึกษาและในระดับจังหวัด ในปการศึกษา 2561 วิทยาลัยมีจํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการ
แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัดจํานวน 1 ทีม 2 คน คือ รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแขงขันทักษะงานวัด
ละเอียด โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา สงผลทําใหไดรับการยอมรับยกยองจาก
หนวยงานภายนอกในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน
5.ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่
3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ในครั้งแรก ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร โดยมีจํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในดานความรู
ทฤษฎี ระดับ ปวช. จํานวน 107 คน ระดับ ปวส. จํานวน 61 คน รวม 168 คิดเปนรอยละ 74.33 จาก
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน 226 คน สงผลใหไดรับการ
ยอมรับจากหนวยงานภายนอกที่เขามารวมเปนคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ไดแก ครูในสาขาวิชาชีพ
จากสถานศึกษาภายนอกวิทยาลัย และตัวแทนจากสถานประกอบการตาง ๆ
6.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
วิทยาลัยฯ โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ไดมีการเตรียมความพรอมสําหรับผูเรียนในการเขารับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) โดยการจัดสอนเสริมในรายวิชาที่ผูเรียนเขารับการทดสอบเพื่อ
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เตรียมความพรอม ทําใหมีจํานวนผูเรียนที่มีคะแนนคาเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ขึ้นไป ในระดับ ปวช. จํานวน 53 คน ระดับ ปวส. 31 คน รวมทั้งสิ้น 84 คน คิดเปนรอยละ 70.58
จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน 226 คน สงผลใหไดรับการ
ยอมรับจากสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ
7.การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
วิทยาลัยฯ มีผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 ในระดับ ปวช. จํานวน 32 คน และระดับ ปวส.จํานวน
36 คน รวมจํานวน 68 คน โดยไดทํางานในสถานประกอบการที่เปนหนวยงานของเอกชน จํานวน 11 คน
รัฐวิสาหกิจ 2 คน ประกอบอาชีพอิสระ 5 คน และศึกษาตอ 31 คน รวมทั้งสิ้น 49 คน คิดเปนรอยละ 72.10
.
3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี รับผิดชอบบทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีจิตสาธารณะ ดังจะเห็นไดจากโครงการตาง ๆ เชน
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม โครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โครงการรวมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด และจาก
การประเมินการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยมีนักเรียน นักศึกษาที่ผานการประเมินในดานคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค จํานวน 4,245 คน/รวมทุกโครงการ คิดเปนรอยละ 100 และผลการ
ประเมิน อวท. อยูในระดับคุณภาพ องคการมาตรฐานดีเดน
ในสวนของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 จํานวน 68 คน โดยไดทํางานในหนวยงานตาง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ จํานวน 49 คน พบวา หนวยงานตาง ๆ ที่รับผู
สําเร็จการศึกษาและผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับ
มาก
นอกนี้วิทยาลัยยังไดมีการสงเสริมใหผูเรียนไดมีการทํากิจกรรมในดานจิตอาสา บําเพ็ญประโยชนใหกับชุมชน
โดยการออกบริการในโครงการกิจกรรมศูนยซอมสรางบริการเพื่อชุมชน (Fix It Center) โดยในปการศึกษา 2561
วิทยาลัยไดมีการออกบริการ จํานวน 18 ครั้ง ออกโครงอาชีวะจิตอาสา จํานวน 2 ครั้ง และวิทยาลัยยังไดมี
การนํานักเรียน นักศึกษาเขารวมในการจัดงานทางดานศาสนาของวัดตาง ๆ
ผลสะทอนที่ไดรับจากการทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้งในดานจิตอาสา บําเพ็ญประโยชนใหกับชุมชน และการเขารวม
กิจกรรมทางดานศาสนาที่วัดตาง ๆ ไดจัดสง ทําใหไดรับการชื่นชมและยกยองจากชุมชน และหนวยงานตาง ๆ
ภายนอกวิทยาลัยเปนอยางมาก
4.1.2 จุดเดน

www.vesar.org/#/print_sar/2018

34/47

30/5/2562

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

จุดเดนของการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค
- สถานศึกษามีเครือขายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เขมแข็ง
- สถานศึกษาประสบความสําเร็จในระบบดูแลและแนะแนวผูเรียน สงผลให ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดดาน ความรู ดานทักษะและการประยุกตใช และ ดาน
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งในการดําเนินการระบบดูแลและแนะแนวผูเรียน ของสถาน
ศึกษา ทําให มีผูสําเร็จการศึกษาสูงขึ้น มีผูสําเร็จการศึกษามีงานทําหรือศึกษาตอ รอยละ 88.77 สถานประกอบ
การพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา คาเฉลี่ย 3.51 -5.00 คิดเปนรอยละ 95.35 และไดทําใหเกิด
นวัตกรรมขึ้นใหม คือ ระบบดูแลและแนะแนวผูเรียน แบบ เครือขาย สถานศึกษา สถานประกอบการ บาน วัด
ชุมชน (สส.บวช)
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา
- การสงเสริมผูเรียน ดานทักษะภาษา ไดแกภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
-การสงเสริมผูเรียน ดานทักษะการคิด วิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ
- เพิ่มความเขมขนระบบติดตามผูเรียน เพื่อลดปญหาการออกกลางคัน
- ควรเพิ่มเติมความตระหนักใหครูเห็นความสําคัญของการดูแลนักเรียนอยางใกลชิด เพื่อใหนักเรียนจบการศึกษา
ตามหลักสูตร
4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรปรับพื้นฐานผูเรียน ดานทักษะภาษาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการคิด วิเคราะห และการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ โดยมีเปาหมายการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาสูงกวาคาเฉลี่ยระดับชาติ
- ควรจัดทําโครงการ กิจกรรม เพืื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูง
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนจํานวน 6 สาขาวิชา โดยในทุกสาขาวิชาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน และนอกจากนี้ยังไดสงเสริมใหผู
เรียนในแตละสาขาวิชามีโอกาสศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่สอดคลองกับสาขาวิชา และกําหนดใหครูผูสอนมี
การจัดทําแผนการสอนในทุกรายวิชา โดยมีครูผูสอนจํานวน 45 คน คิดเปน รอยละ 100 ที่จัดทําแผนการสอน มี
การวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกําหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ มีการบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการ
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ปฏิบัติและกิจกรรมการจัด การเรียนรูที่หลากหลาย ใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรูที่
เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน มีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวย
รูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย สงผลใหผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษามีความรูทันตอการเปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยี
และสังคมทําใหไดรับการยอมรับจากหนวยงานและสถานประกอบการ
2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยฯ มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอนจํานวน 45 คน และไดรับการพัฒนา
อยางเปนระบบและตอเนื่องมีการจัดทําแผนการสอนจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนผูสอน มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และมีการใชสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษามาพัฒนาผูเรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยการจัดทําขอมูลผูเรียนและดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนใหมีความมุงมั่นตั้งใจ วิทยาลัยมุงเนนใหครูมีการใชสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ โดยมีการพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติ
การที่มีระบบอินเตอรเน็ตที่สามารถใชในการจัดการเรียนการสอนจํานวน 54 หองเรียน คิดเปนรอยละ 91.60
ของหองเรียน และหองปฏิบัติการ ซึ่งสงผลใหไดรับการยอมรับจากผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาตาง ๆ
3) ดานการบริหารจัดการ
วิทยาลัยฯ บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และ งบประมาณของสถานศึกษาที่มี
อยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ มีการสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ในปการศึกษา
2561 มีครูที่ไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 12 ชั่วโมงตอป จํานวน 47 คน มีผลงานจากการพัฒนาวิชาชีพ 20 คน
มีการจัดทํานวัตกรรมผลงานที่ไดรับการยอมรับและเผยแพร จํานวน 5 คน โดยในภาพรวมจํานวนครูทั้งสิ้น 47 คน
ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพคิดเปนรอยละ 100 ของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนา วิทยาลัยมีการบริหาร
สถานศึกษาโดยใหครูและบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป มีคณะกรรมการสถานศึกษา และมีคณะกรรมการวิทยาลัยที่มีบุคคลภายนอก
มีการจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย ครบทุกฝาย เชน
งานทะเบียน การเงิน บัญชี พัสดุ
วิทยาลัยฯมีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จํานวน 1 สาขา คิดเปนรอยละ 16.70 ของจํานวน
สาขาวิชา และคิดเปนรอยละ 8.30 ของจํานวนผูเรียน โดยในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สถานศึกษา
ตองมีการสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวม
กับสถานศึกษา การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาโดยระบบทวิภาคี มีการวางแผน
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน องคการประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี คัดเลือกผูเขาเรียนทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง จัดทําแผนการ
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จัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือ
การฝกอาชีพ ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การสรุป
ผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการอาชีวศึกษา มีการระดมทรัพยากรเพื่อใชในการจัดการเรียนการ
สอน คิดเปนรอยละ 100 ของสาขาวิชาที่เปดสอนในระบบทวิภาคี มีแผนงานโครงการ รองรับการทําความรวมมือ
กับสถานประกอบการ หนวยงานภายนอกใหการยอมรับและสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษา
มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารฝกงาน รวม 59 หอง และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของ
สถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอม
และเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ สงผลใหไดรับความพึงพอใจจากบุคคลากรและผูใชบริการ
ภายนอกที่ขอความอนุเคราะหเขามาขอใชอาคารสถานที่ สถานศึกษามีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อ
การใชงานอยางตอเนื่อง มีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา ไดแก ระบบสงกําลัง ระบบควบคุม
ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟา
อยูในสภาพพรอมใชงาน และปลอดภัย มีระบบประปา หรือนํ้าดื่ม นํ้าใชเพียงพอตอความตองการ สถานศึกษามี
ถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายนํ้า ระบบกําจัดขยะภายใน
สถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย
สะดวก รวดเร็ว
จัดใหมีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการเพื่อใหผูเรียนและบุคลากรไดเขาไปศึกษาและคนควา โดยไดมีการ
พัฒนาศูนยวิทยบริการ อยางตอเนื่อง ทําใหมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควา ของครูบุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ มีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และมีระบบ
สืบคนดวยตนเองเพียงพอ มีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดไมนอยกวารอยละ
82.10 ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ และมีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชพบวาอยูในระดับดี มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ความเร็วใช
งาน 150 Mbps มีระบบเครือขายที่มีคุณภาพ เหมาะสมตอการใชงาน มีผูรับผิดชอบดูแลบริหารจัดการขอมูลการ
เขาถึงและระบบความปลอดภัย โดยมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชพบวาอยูในระดับดี
4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
วิทยาลัยฯ มีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสําคัญที่ หนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานที่
กํากับดูแลสถานศึกษา มอบหมายให โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมทั้ง
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การชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการบริหารศึกษาโดยตัวแทนบุคลากรในฝายตาง ๆ ของ
วิทยาลัย และมีคณะกรรมการวิทยาลัย โดยบุคคลภายนอก ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดไดมอบหมายให
ฝายแผนงานและความรวมมือ มีหนาที่ดําเนินการตามนโยบายตนสังกัดเรื่อง “การประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในสถานศึกษา” โดยกําหนดใหผูปฏิบัติงานทุกระดับรวมกันกําหนดมาตรฐานของวิทยาลัยฯ ดําเนินการ
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพรวมกันกับทุกฝายในวิทยาลัย เพื่อใหเกิดการการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนในดานการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
ฝายวิชาการมีหนาที่ดําเนินการตามโนยายตนสังกัดเรื่อง “การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี” โดยการติดตอ
ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อรวมกับจัดหลักสูตรระดับ ปวส.ในระบบทวิภาคี ในสาขาวิชาตาง ๆ จํานวน
1 สาขา ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนผูเรียนทวิภาคี จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 21.81 ของจํานวนผูเรียน
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีหนาที่ดําเนินการตามนโยบายตนสังกัดเรื่อง “การบริหารสถานศึกษา
คุณธรรม” โดยกําหนดใหผูปฏิบัติงานรวมกันกําหนดคุณธรรม อัตลักษณ จัดทําโครงงานคุณธรรม เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง มีการกํากับติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ
วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนทั้งในระบบปกติและระบบทวิภาคี มีครูที่เขารับการอบรมและพัฒนาในดาน
ทวิภาคี จํานวน 2 คน จํานวน 15 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนครูที่ไดรับการพัฒนาในระบบทวิภาคี
โดยในการจัดการดานทวิภาคีไดรับความรวมมือจาก องคกร หนวยงานและสถานประกอบการภายนอกเปนอยางดี
มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนสาขาที่เปด
สอน มีแผนงานโครงการ รองรับในการทําความรวมมือกับสถานประกอบการ
การจัดการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
วิทยาลัยฯ ไดสงเสริม สนับสนุนใหครู บุคลากร และผูเรียนไดเขารวมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนรวม
กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีการดําเนินชีวิตการ
ทําการเกษตรแบบธรรมชาติ โดยมีแผนงาน โครงการ ปฏิบัติงานประจําป มีการสรางความรูความเขาใจใหผูบริหาร
ครู บุคลากร และผูเรียน และมีสวนรวมในการดําเนินงานตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน มีการ
สนับสนุน สงเสริมใหครู บุคลากร และผูเรียน คิดคน และจัดทําสิ่งประดิษฐ ตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน และเขารับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน จาก
หนวยงานภายนอก โดยในปการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯไดรับรางวัลจากการเขารับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืนในสวนของวิทยาลัยฯ และบุคลากรของวิทยาลัย ในระดับภาคและในระดับชาติ
4.2.2 จุดเดน
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1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาจัดใหมีการพัฒนาครู และบุคลากรอยางตอเนื่อง
3. มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลายทันสมัย และเปนปจจุบัน
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. จํานวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชามีจํานวนนอย
2. ควรมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมทุกพื้นที่ในวิทยาลัย
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
วิทยาลัยฯ ไดมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงโดยครู
ผูสอนทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองคิดเปนรอยละ 100 มีการพัฒนานวัตกรรมผลงานตาง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ และไดสงเสริมใหครูมีการทําวิจัยในดานการเรียนการสอนภาคเรียนละ 1 เรื่อง และมีการรวมมือกับ
สถานประกอบการและหนวยงานตาง ๆ จากภายนอกในการจัดการศึกษาทําใหไดรับการสนับสนุนทั้งดานทรัพยากร
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ทุนการศึกษา วิทยาลัยฯยังไดมีการใหครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรม
บริการชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมบริการวิชาชีพ กิจกรรมบริการจิตอาสา บริการในโครงการกิจกรรม
ศูนยซอมสรางบริการเพื่อชุมชน (Fix It Center) โดยในปการศึกษา 2561 วิทยาลัยไดมีการออกบริการ จํานวน
18 ครั้ง ออกโครงการอาชีวะจิตอาสา 2 ครั้ง ทําใหไดรับการยกยองจากประชาชน หนวยงาน ที่เขารับบริการ
2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
วิทยาลัยฯ สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค วิจัย โดยผู
บริหาร ครู บุคลากร และผูเรียน หรือรวมกับชุมชน องคกรตาง ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคและ
เผยแพรสูสาธารณชน
วิทยาลัยฯ จัดใหผูเรียนในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ในรายวิชาโครงการและโครงงาน มีการนําความรูที่ไดใน
สาขาวิชามาจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย เพื่อใหเกิดประโยชนในสาขาวิชา และสามารถนําไปใชประโยชน
ใหกับชุมชน โดยแบงผูเรียนเปนกลุม ๆละ 2-3 คน รวมกันจัดทําจํานวน 34 ชิ้น มีผลงานสิ่งประดิษฐที่สงเขา
ประกวด จํานวน 34 ชิ้น ไดรับรางวัลจํานวน 5 ชิ้น
3) การสรางอาชีพและการมีงานทําใหประชาชนเพื่อสังคมสันติสุข
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สถานศึกษามีการสงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นใหกับประชาชนในเขตพื้นที่พิเศษ
จังหวัดชายแดนใต เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยบริการในพื้นที่ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก นาทวี จะนะ
เทพา สะบายอย
4.3.2 จุดเดน
สถานศึกษาไดรับความรวมมือ ชวยเหลือ จากบุคลากร ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวย
งานที่เกี่ยวของ ในการรับเชิญเปนวิทยากร ครูพิเศษ รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอนเปน
อยางดี
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. จํานวนผลงานสิ่งประดิษฐที่ไดรับรางวัลยังมีนอย
2. สถานศึกษาควรสงเสริม ความสัมพันธกับบุคลภายนอกโดยเฉพาะศิษยเกาเพื่อใหกลุมบุคคลเหลานี้เขามา
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาใหมากขึ้น
4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพของผลงานสิ่งประดิษฐใหสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนกับสาขาวิชาหรือชุมชนให
มากขึ้น
2. สถานศึกษาควรสงเสริมการสรางสัมพันธดานการจัดการเรียนการสอนกับตางประเทศ
ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

คะแนนที่ได
79.44

ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู

79.17

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

79.17

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

80.00

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา

76.29

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

56.00

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

84.00

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ

88.00

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

77.14

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

คะแนนที่ได
70.00
77.74

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ
50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
สูง (ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน
25 ขอการประเมิน ดังนี้
5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
นํ้าหนัก
(50)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

1

การดูแลและแนะแนวผูเรียน

2

ปานกลาง

2

4

2

ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3

ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ

3

ดี

3

9

4

ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย

1

กําลังพัฒนา

3

3

5

ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

1

กําลังพัฒนา

2

2

6

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

5

ยอดเยี่ยม

20

100

7

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (VNET)

4

ดีเลิศ

3

12

8

การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา

4

ดีเลิศ

15

60

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
รอยละของคะแนน ดานที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 250
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ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
นํ้าหนัก
(50)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมี
การสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการ
ประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.2

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม

2.2

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและนําไปใชใน การจัดการเรียนการสอน

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

5
0
1

กําลังพัฒนา

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ

คา
นํ้าหนัก
(10)

2

0

3

3

5
5

ยอดเยี่ยม

2

10

5

ยอดเยี่ยม

3

15

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
รอยละของคะแนน ดานที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50

28
56

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู
ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุเปา
หมายที่กําหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1. ครูผูสอน

คา
นํ้าหนัก
(20)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

10

1.1 การจัดการเรียนการสอน

5

ยอดเยี่ยม

5

25

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน

5

ยอดเยี่ยม

3

15

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

3

ดี

2

6

2. ผูบริหารสถานศึกษา

10

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
2.2

การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

5

25

5

ยอดเยี่ยม

5

25

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน

96

รอยละของคะแนน ดานที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100

96

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.1.4 ดานการมีสวนรวม
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ขอที่
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ขอที่

รายการประเมิน

ผลการประเมิ
ระดันบ
คะแนน
คุณภาพ
ระดับ
คะแนน
คุณภาพ

นํ้าคหนั
าก
(10)
นํ้าหนัก
(10)

จากการประเมิ
คะแนนที่ได น
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

จากการประเมิน

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

1

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

5

ยอดเยี่ยม

6

30

2

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

2

ปานกลาง

2

4

3

การบริการชุมชนและจิตอาสา

4

ดีเลิศ

2

8

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน

42

รอยละของคะแนน ดานที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50

84

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ
การ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช
งานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่
5.5
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
นํ้าหนัก
(10)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

1

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรือ
งานฟารม

5

ยอดเยี่ยม

2

10

2

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3

แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

4

ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

2

10

5

การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน

1

กําลังพัฒนา

2

2

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
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ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
นํ้าหนัก
(10)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

รอยละของคะแนน ดานที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50

84

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน
ที่

ดานการประเมิน

คา
นํ้าหนัก
(100)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
แตละดาน

รอยละของคะแนน
ที่ไดจากการประเมิน
(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินของดาน X
นํ้าหนักคะแนนของดาน) / คะแนนรวมของดาน

1

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

50

200

(200 x 50) / 250 = 40.00

2

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

10

28

(28 x 10) / 50 = 5.60

3

ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา

20

96

(96 x 20) / 100 = 19.20

4

การมีสวนรวม

10

42

(42 x 10) / 50 = 8.40

5

ปจจัยพื้นฐาน

10

42

(42 x 10) / 50 = 8.40

รอยละคะแนนที่ไดจากการประเมินในภาพรวม

408

81.60

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
การดูแลและแนะแนวผูเรียน ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ การพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเดิม

www.vesar.org/#/print_sar/2018

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักลาฝน โครงการประกวดแขงขัน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยภายในสถาน
ศึกษา โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษา โครงการจัด
ทําหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ โครงการปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
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