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ส่วนท่ี 1 
บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 

 

  การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประกอบดว้ยการสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี  

1. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. การสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
3. การจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงคข์องหน่วยงานตน้สงักดั 
4. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี (Best Practice) 
ส่วนท่ี 2 
ขอ้มูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

ขอ้มูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดว้ยสาระท่ีส าคญั ดงัน้ี  

2.1 ขอ้มูลพ้ืนเก่ียวกบัสถานศึกษา 

  ท่ีอยู ่
    
  โทรศพัท ์  โทรสาร  
  E-mail   Website  
  ประวติัสถานศึกษา 
   
  การจดัการศึกษา 
   
  สภาพชุมชน 
   
  สภาพเศรษฐกิจ 
   
  สภาพสงัคม 
   

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

2.3 ขอ้มูลของสถานศึกษา 
  ขอ้มูลผูเ้รียน 



ระดบัช้ัน ปกต ิ ทวภิาค ี ทวศึิกษา รวม 

ปวช.1     

ปวช.2     

ปวช.3     

รวม ปวช.     

 

ระดบัช้ัน ปกต ิ ทวภิาค ี รวม 

ปวส.1    

ปวส.2    

รวม ปวส.    

  ขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา NaN 

ระดบัช้ัน แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คดิเป็นร้อยละ 

ปวช.3   NaN 

ปวส.2   NaN 

รวม   NaN 

  ขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา NaN 

ระดบัช้ัน แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คดิเป็นร้อยละ 

ปวช.3   NaN 

ปวส.2   NaN 

รวม   NaN 

  ขอ้มูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มใีบประกอบวชิาชีพ
(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผูบ้ริหาร/ ผูรั้บใบอนุญาตผูจ้ดัการ/ ผูอ้  านวยการ/ รองผูอ้  านวยการ/ 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 

  - 

ขา้ราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรั้บการบรรจุ/ ผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง    

ขา้ราชการพลเรือน  - - 

พนกังานราชการครู    

พนกังานราชการ(อ่ืน)  - - 

ครูพิเศษสอน    



ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มใีบประกอบวชิาชีพ
(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

เจา้หนา้ท่ี  - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นกัการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนกังานขบัรถ/ ฯ)  - - 

รวม ครู    

รวมทั้งส้ิน    

  ขอ้มูลหลกัสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวชิา ระดบั ปวช.(สาขาวชิา) ระดบั ปวส.(สาขาวชิา) รวม(สาขาวชิา) 

อุตสาหกรรม    

พาณิชยกรรม    

ศิลปกรรม    

คหกรรม    

เกษตรกรรม    

ประมง    

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว    

อุตสาหกรรมส่ิงทอ    

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร    

รวมทั้งส้ิน    

  ขอ้มูลอาคารสถานท่ี 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลงั) 

อาคารเรียน  

อาคารปฏิบติัการ  

อาคารวทิยบริการ  

อาคารอเนกประสงค ์  

อาคารอ่ืน ๆ  

รวมทั้งส้ิน  

  ขอ้มูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร NaN 

งบด าเนินงาน NaN 

งบลงทุน NaN 

งบเงินอุดหนุน NaN 



ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบรายจ่ายอ่ืน NaN 

รวมทั้งส้ิน NaN 

2.4 ปรัชญา อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
   
  อตัลกัษณ์ 
   
  เอกลกัษณ์ 
   

2.5 วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

  วสิยัทศัน ์
   
  พนัธกิจ 
   
  เป้าประสงค ์
   
  ยทุธศาสตร์ 
   
  กลยทุธ ์
   
2.6 เกียรติประวติัของสถานศึกษา 
  รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 

รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

  รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

  รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2560 

ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

  รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

  รางวลัและผลงานของผูเ้รียน ปีการศึกษา 2560 

ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 



  รางวลัและผลงานของผูเ้รียน ปีการศึกษา 2561 

ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

ส่วนท่ี 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

  ใหส้ถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมินเพ่ิมเติม
ตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของ ประกอบดว้ย 3 มาตรฐาน 0 ประเดน็การประเมิน ดงัน้ี  

มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพงึประสงค ์

   การจดัการอาชีวศึกษา เป็นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี้ความรู้ มีทกัษะและการ
ประยกุตใ์ชเ้ป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  

1.1 ดา้นความรู้ 

  ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง ตามหลกัการ ทฤษฏี และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สาขาวชิาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเนน้ความรู้เชิงทฤษฏี และหรือขอ้เทจ็จริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดบัการศึกษา 

1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้

  ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะวชิาชีพ และทกัษะชีวติเป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุ
อาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา สามารถประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน และการด ารงชีวติอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

  ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ เจตคติและกิจนิสยัท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 



   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวฒิุการศึกษาและจ านวนตามเกณฑท่ี์ก าหนด ใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะในการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และบริหารจดัการทรัพยากรของสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามนโยบายส าคญัของหน่วยงานตน้สงักดัหรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษา ประกอบดว้ยประเด็นการ
ประเมิน ดงัน้ี  

2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษาใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
มีการปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือก าหนดรายวชิาใหม่ หรือกลุ่มวชิาเพ่ิมเติมใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละ
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวฒิุการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑท่ี์ก าหนด ไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง เพื่อเป็นผู ้
พร้อมทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเขม้แขง็ทางวชิาการและวชิาชีพ จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนทั้งวยัเรียนและวยัท างาน ตามหลกัสูตร มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบั
การศึกษา ตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลกัสูตร ส่งเสริม 
สนบัสนุน ก ากบั ดูแลใหค้รูจดัการเรียนการสอนรายวชิาใหถู้กตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ 

2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 

  สถานศึกษาบริหารจดัการบุคลากร สภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วทิยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ครุภณัฑ ์และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ศกัยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

2.4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั 

  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจดัการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคญัท่ีหน่วยงานตน้สงักดัหรือ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียน รวมทั้ง
การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนจากผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ เพ่ือสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ มีการจดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
งานสร้างสรรค ์งานวจิยั ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  

3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 



  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจดัการศึกษา 
การจดัทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวชิาการและวิชาชีพ โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เพื่อ
พฒันาผูเ้รียนและคนในชุมชนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั โดยผูบ้ริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผูเ้รียน หรือร่วมกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค ์และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

3.3 การสร้างอาชีพและการมีงานท าใหป้ระชาชนเพื่อสงัคมสนัติสุข 

  สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนบัสนุนการฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้นใหก้บัประชาชนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษจงัหวดัชายแดน
ใต ้เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็และความมัน่คงในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้โดยบริการในพ้ืนท่ี 4 อ าเภอในจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ นาทว ีจะนะ เทพา สะบา้ยอ้ย 

ส่วนท่ี 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในแต่ละ
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  

  4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค ์
4.1.1 ดา้นความรู้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์
ดา้นความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
ผูส้ าเร็จการศึกษา มีความรู้เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง ตามหลกัการ ทฤษฏี และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาท่ีเรียน 
หรือท างาน โดยเนน้ความรู้เชิงทฤษฏี และหรือขอ้เท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา 
ดงัน้ี 
1. การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 
      วทิยาลยัไดมี้การจดัการเรียนการสอนและการพฒันาผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ มีการดูแลผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบในโครงการ
ต่าง ๆ เช่น โครงการเยีย่มบา้น ซ่ึงช่วยลดปัญหาการออกกลางคนั ส่งผลใหใ้นปีการศึกษา 2561 มีผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบั
ปวช. จ านวน 64 คน จากจ านวนแรกเขา้ 135 คน ระดบั ปวส.ส าเร็จการศึกษา จ านวน 49  คน จากจ านวนแรกเขา้ 84  คน คิด
เป็นร้อยละ 51.60   ของผูส้ าเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกบัแรกเขา้ จากการท่ีวทิยาลยัฯ ไดมี้การดูแลผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบส่งผล
ใหเ้กิดความเช่ือมัน่ของผูป้กครอง ชุมชน ในการส่งบุตรหลานเขา้มาเรียน    
 
2.ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 



       วทิยาลยัฯ มีการพฒันาและส่งเสริมผูเ้รียนในการเป็นผูป้ระกอบการ โดยการจดัอบรม ใหค้วามรู้ ในการเป็น
ผูป้ระกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาดูงาน  และมีการจดัตั้งศูนยบ่์มเพาะข้ึนในสถานศึกษาโดยการประกอบธุรกิจ
ต่าง ๆ เช่น  จ าหน่ายน ้ าด่ืมตราวทิยาลยั  บริการซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  บริการซ่อมรถยนต ์ ขนมทองมว้ยแฟนซี  
โดยมีผูเ้รียนท่ีผา่นการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งเขา้ร่วมเป็นผูป้ระกอบธุรกิจจ านวน 40 
คน และจากการจดัตั้งศูนยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษาของวทิยาลยัไดรั้บการประเมินท าใหไ้ดรั้บรางวลั 3 ดาวใน
ระดบัสถานศึกษา 3 ดาวระดบัจงัหวดั  และจากการส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้ขา้ร่วมโครงการและประกอบธุรกิจต่าง ๆ ส่งผลให้
ไดรั้บการยกยอ่ง ช่ืนชมจากผูรั้บบริการ เช่น หน่วยงานราชการท่ีไดใ้ชบ้ริการรับจากอาหารวา่งจากนกัเรียนท่ีประกอบธุรกิจ 
หรือหน่วยงานของเอกชนต่างท่ีมีความพึงพอใจทั้งในดา้นคุณภาพของสินคา้และการบริการ 
3. ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 
         วทิยาลยัฯ ไดส่้งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้การจดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั เพ่ือใชใ้น
การพฒันาดา้นวชิาชีพและน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชนใ์นชุมชน ในปีการศึกษา 2561 วทิยาลยัฯ มีจ านวนส่ิงประดิษฐท่ี์เป็น
ผลงานของนกัเรียน นกัศึกษา จ านวน 34 ช้ิน และไดรั้บรางวลัในระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดัจ านวน 5 ช้ิน ส่งผลใหไ้ดรั้บการ
ยกยอ่งจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งชุมชนท่ีสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์
4. ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 
          วทิยาลยัฯไดมี้การส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้การฝึกทกัษะวชิาชีพและเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะในแตล่ะสาขาวชิาทั้งในระดบั
สถานศึกษาและในระดบัจงัหวดั ในปีการศึกษา 2561 วทิยาลยัมีจ านวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 
(งานจกัยานยนตเ์ลก็) ในระดบัจงัหวดัจ านวน 1 ทีม 2 คน คือ รองชนะเลิศอนัดบั 2 ในการแข่งขนัทกัษะงานรถจกัรยานยนต ์ 
ระดบัภาคใต ้ ณ  วทิยาลยัเทคนิคสตูล จงัหวดัสตูล และเขา้ร่วมเขา้ขนัระดบัชาติต่อไป ส่งผลท าใหไ้ดรั้บการยอมรับยกยอ่ง
จากหน่วยงานภายนอกในผลงานการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพของผูเ้รียน 
5.ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
         วทิยาลยัฯ ไดมี้การจดัการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ผูเ้รียนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 และ
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 2 ในคร้ังแรก ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการประเมินผล
การเรียนตามหลกัสูตร โดยมีจ านวนผูเ้รียนท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรกในดา้นความรู้ ทฤษฎี ระดบั ปวช. 
จ านวน 107 คน ระดบั ปวส. จ านวน 61 คน รวม 168  คิดเป็นร้อยละ 74.33 จากจ านวนผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร จ านวน  226 คน ส่งผลใหไ้ดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกท่ีเขา้มาร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ไดแ้ก่ ครูในสาขาวชิาชีพจากสถานศึกษาภายนอกวทิยาลยั และตวัแทนจากสถาน
ประกอบการต่าง ๆ   
6.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 
           วทิยาลยัฯ โดยแผนกวชิาสามญัสมัพนัธ์ ไดมี้การเตรียมความพร้อมส าหรับผูเ้รียนในการเขา้รับการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) โดยการจดัสอนเสริมในรายวชิาท่ีผูเ้รียนเขา้รับการทดสอบเพื่อเตรียมความ
พร้อม ท าใหมี้จ านวนผูเ้รียนท่ีมีคะแนนค่าเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) ข้ึนไป ใน
ระดบั ปวช. จ านวน 53 คน ระดบั ปวส. 31  คน รวมทั้งส้ิน 84  คน  คิดเป็นร้อยละ 70.58  จากจ านวนผูเ้รียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร จ านวน  119 คน ส่งผลใหไ้ดรั้บการยอมรับจากสถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษา
ทั้งระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ 
7.การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา 



 วทิยาลยัฯ มีผูส้ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในระดบั ปวช. จ านวน 32 คน และระดบั ปวส.จ านวน 36 
คน รวมจ านวน 68 คน โดยไดท้ างานในสถานประกอบการท่ีเป็นหน่วยงานของเอกชน จ านวน 11 คน รัฐวสิาหกิจ 2 คน 
ประกอบอาชีพอิสระ 5 คน และศึกษาต่อ 31 คน รวมทั้งส้ิน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 72.10 
. 
4.1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์า้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดงัน้ี  
  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
2.ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
       วทิยาลยัฯ มีการพฒันาและส่งเสริมผูเ้รียนในการเป็นผูป้ระกอบการ โดยการจดัอบรม ใหค้วามรู้ ในการเป็น
ผูป้ระกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาดูงาน  และมีการจดัตั้งศูนยบ่์มเพาะข้ึนในสถานศึกษาโดยการประกอบธุรกิจ
ต่าง ๆ เช่น  จ าหน่ายน ้ าด่ืมตราวทิยาลยั  โดยมีผูเ้รียนท่ีผา่นการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งเขา้ร่วมเป็นผูป้ระกอบธุรกิจจ านวน 21 คน และจากการจดัตั้งศูนยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษาของวทิยาลยั
ไดรั้บการประเมินท าใหไ้ดรั้บรางวลั 3 ดาวในระดบัสถานศึกษา 3 ดาวระดบัจงัหวดั  และจากการส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้ขา้ร่วม
โครงการและประกอบธุรกิจต่าง ๆ ส่งผลใหไ้ดรั้บการยกยอ่ง ช่ืนชมจากผูรั้บบริการ เช่น หน่วยงานราชการท่ีไดใ้ชบ้ริการ
น ้ าด่ืมจากนกัเรียนท่ีประกอบธุรกิจ หรือหน่วยงานของเอกชนต่างท่ีมีความพึงพอใจทั้งในดา้นคุณภาพของสินคา้และการ
บริการ 
3. ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 
         วทิยาลยัฯ ไดส่้งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้การจดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั เพ่ือใชใ้น
การพฒันาดา้นวชิาชีพและน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นชุมชน ในปีการศึกษา 2561 วทิยาลยัฯ มีจ านวนส่ิงประดิษฐท่ี์เป็น
ผลงานของนกัเรียน นกัศึกษา จ านวน 34 ช้ิน และไดรั้บรางวลัในระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดัจ านวน 5 ช้ิน ส่งผลใหไ้ดรั้บการ
ยกยอ่งจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งชุมชนท่ีสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์
4. ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 
          วทิยาลยัฯไดมี้การส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้การฝึกทกัษะวชิาชีพและเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะในแตล่ะสาขาวชิาทั้งในระดบั
สถานศึกษาและในระดบัจงัหวดั ในปีการศึกษา 2561 วทิยาลยัมีจ านวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพใน
ระดบัจงัหวดัจ านวน 1 ทีม 2 คน คือ รองชนะเลิศอนัดบั 1 ในการแข่งขนัทกัษะงานวดัละเอียด โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตสงขลา ส่งผลท าใหไ้ดรั้บการยอมรับยกยอ่งจากหน่วยงานภายนอกในผลงานการแข่งขนัทกัษะ
วชิาชีพของผูเ้รียน 
5.ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
         วทิยาลยัฯ ไดมี้การจดัการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ผูเ้รียนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 และ
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 2 ในคร้ังแรก ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการประเมินผล
การเรียนตามหลกัสูตร โดยมีจ านวนผูเ้รียนท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรกในดา้นความรู้ ทฤษฎี ระดบั ปวช. 
จ านวน 107 คน ระดบั ปวส. จ านวน 61 คน รวม 168  คิดเป็นร้อยละ 74.33 จากจ านวนผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร จ านวน  226 คน ส่งผลใหไ้ดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกท่ีเขา้มาร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ไดแ้ก่ ครูในสาขาวชิาชีพจากสถานศึกษาภายนอกวทิยาลยั และตวัแทนจากสถาน
ประกอบการต่าง ๆ   



6.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 
           วทิยาลยัฯ โดยแผนกวชิาสามญัสมัพนัธ์ ไดมี้การเตรียมความพร้อมส าหรับผูเ้รียนในการเขา้รับการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) โดยการจดัสอนเสริมในรายวชิาท่ีผูเ้รียนเขา้รับการทดสอบเพื่อเตรียมความ
พร้อม ท าใหมี้จ านวนผูเ้รียนท่ีมีคะแนนค่าเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) ข้ึนไป ใน
ระดบั ปวช. จ านวน 53 คน ระดบั ปวส. 31 คน รวมทั้งส้ิน 84  คน  คิดเป็นร้อยละ 70.58  จากจ านวนผูเ้รียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร จ านวน  226 คน ส่งผลใหไ้ดรั้บการยอมรับจากสถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษา
ทั้งระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ 
7.การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา 
 วทิยาลยัฯ มีผูส้ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในระดบั ปวช. จ านวน 32 คน และระดบั ปวส.จ านวน 36 
คน รวมจ านวน 68 คน โดยไดท้ างานในสถานประกอบการท่ีเป็นหน่วยงานของเอกชน จ านวน 11 คน รัฐวสิาหกิจ 2 คน 
ประกอบอาชีพอิสระ 5 คน และศึกษาต่อ 31 คน รวมทั้งส้ิน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 72.10 
. 
4.1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพงึประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
วทิยาลยัมีการจดักิจกรรม โครงการเพ่ือพฒันาผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวชิาชีพ เจตคติและกิจนิสยัท่ีดี  รับผิดชอบบทบาทหนา้ท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และมีจิตสาธารณะ ดงัจะเห็นไดจ้ากโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
โครงการชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ โครงการร่วมบุญจิตอาสาพฒันาวดั และจากการประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของวทิยาลยัมีนกัเรียน นกัศึกษาท่ีผา่นการประเมินในดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์จ านวน 4,245 
คน/รวมทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  และผลการประเมิน อวท. อยูใ่นระดบัคุณภาพ องคก์ารมาตรฐานดีเด่น  
 ในส่วนของผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จ านวน 68 คน โดยไดท้ างานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ จ านวน 49 คน พบวา่ หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีรับผูส้ าเร็จการศึกษา
และผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัมาก  
 นอกน้ีวทิยาลยัยงัไดมี้การส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้การท ากิจกรรมในดา้นจิตอาสา บ าเพญ็ประโยชนใ์หก้บัชุมชน 
โดยการออกบริการในโครงการกิจกรรมศูนยซ่์อมสร้างบริการเพ่ือชุมชน (Fix It Center) โดยในปีการศึกษา 2561 วทิยาลยั
ไดมี้การออกบริการ จ านวน 18 คร้ัง ออกโครงอาชีวะจิตอาสา  จ านวน 2  คร้ัง และวทิยาลยัยงัไดมี้การน านกัเรียน นกัศึกษา
เขา้ร่วมในการจดังานทางดา้นศาสนาของวดัต่าง ๆ  
ผลสะทอ้นท่ีไดรั้บจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในดา้นจิตอาสา บ าเพญ็ประโยชน์ใหก้บัชุมชน และการเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางดา้นศาสนาท่ีวดัต่าง ๆ ไดจ้ดัส่ง ท าใหไ้ดรั้บการช่ืนชมและยกยอ่งจากชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆภายนอกวทิยาลยัเป็น
อยา่งมาก 
  2) จุดเด่น  
  จุดเด่นของการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์า้นคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
- สถานศึกษามีเครือข่ายในการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาท่ีเขม้แขง็ 



- สถานศึกษาประสบความส าเร็จในระบบดูแลและแนะแนวผูเ้รียน ส่งผลให ้ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์ตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนดดา้น ความรู้ ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้และ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ซ่ึงในการด าเนินการระบบดูแลและแนะแนวผูเ้รียน ของสถานศึกษา ท าให ้มีผูส้ าเร็จการศึกษา
สูงข้ึน มีผูส้ าเร็จการศึกษามีงานท าหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 88.77 สถานประกอบการพึงพอใจต่อผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า 
ค่าเฉล่ีย 3.51 -5.00 คิดเป็นร้อยละ 95.35 และไดท้ าใหเ้กิดนวตักรรมข้ึนใหม่ คือ ระบบดูแลและแนะแนวผูเ้รียน  แบบ 
เครือข่าย สถานศึกษา สถานประกอบการ บา้น วดั ชุมชน (สส.บวช) 
  3) จุดท่ีควรพฒันา  
  - การส่งเสริมผูเ้รียน ดา้นทกัษะภาษา ไดแ้ก่ภาษาไทย  และภาษาองักฤษ  
-การส่งเสริมผูเ้รียน ดา้นทกัษะการคิด วเิคราะห์ และการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
- เพ่ิมความเขม้ขน้ระบบติดตามผูเ้รียน เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคนั 
- ควรเพ่ิมเติมความตระหนกัใหค้รูเห็นความส าคญัของการดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือใหน้กัเรียนจบการศึกษาตาม
หลกัสูตร 
  4) ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา  
  - ควรปรับพ้ืนฐานผูเ้รียน ดา้นทกัษะภาษาภาษาไทย  ภาษาองักฤษ และ ทกัษะการคิด วเิคราะห์ และการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ  โดยมีเป้าหมายการพฒันาผูส้ าเร็จการศึกษาใหมี้ผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาของสถานศึกษา
สูงกวา่ค่าเฉล่ียระดบัชาติ 
- ควรจดัท าโครงการ กิจกรรม เพ่ืือเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนใหสู้ง 
  4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นหลกัสูตร
อาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
วทิยาลยัฯ จดัการเรียนการสอนจ านวน 6 สาขาวชิา โดยในทุกสาขาวชิาใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน และนอกจากน้ียงัไดส่้งเสริมใหผู้เ้รียนในแต่ละสาขาวชิามี
โอกาสศึกษาดูงานในสถานประกอบการท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวชิา และก าหนดใหค้รูผูส้อนมีการจดัท าแผนการสอนในทุก
รายวชิา โดยมีครูผูส้อนจ านวน 45 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 ท่ีจดัท าแผนการสอน มีการวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา เพื่อ
ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบติัและกิจกรรมการจดั การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ใชส่ื้อ 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยกีารจดั การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน มีการก าหนดแนว
ทางการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง ดว้ยรูปแบบ วธีิการท่ีหลากหลาย ส่งผลใหผู้เ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษามีความ
รู้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงในดา้นเทคโนโลยแีละสงัคมท าใหไ้ดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานและสถานประกอบการ 
4.2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้น
การจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
วทิยาลยัฯ มีครูท่ีมีคุณวฒิุการศึกษาตรงตามสาขาวชิาท่ีสอนจ านวน 45 คน และไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง
มีการจดัท าแผนการสอนจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนผูส้อน มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ใชเ้ทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย และมีการใชส่ื้อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษามาพฒันาผูเ้รียน  มีการ



บริหารจดัการชั้นเรียนโดยการจดัท าขอ้มูลผูเ้รียนและดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้ความมุ่งมัน่ตั้งใจ วทิยาลยัมุ่งเนน้ใหค้รูมีการ
ใชส่ื้อเทคโนโลยตี่าง ๆ โดยมีการพฒันาหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตท่ีสามารถใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอนจ านวน 54  หอ้งเรียน คิดเป็นร้อยละ  91.60    ของหอ้งเรียน และหอ้งปฏิบติัการ  ซ่ึงส่งผลใหไ้ดรั้บการยอมรับจาก
ผูป้กครอง ชุมชน และสถานศึกษาต่าง ๆ 
4.2.3 ดา้นการบริหารจดัการ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นการบริหารจดัการ 
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
วทิยาลยัฯ บริหารจดัการบุคลากร สภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ทิย
บริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ครุภณัฑ ์และ งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ศกัยภาพและมี
ประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ ในปีการศึกษา 2561 มีครูท่ีไดรั้บการพฒันาไม่
นอ้ยกวา่ 12 ชัว่โมงต่อปี จ านวน 47 คน มีผลงานจากการพฒันาวชิาชีพ 20 คน มีการจดัท านวตักรรมผลงานท่ีไดรั้บการ
ยอมรับและเผยแพร่ จ านวน 5 คน โดยในภาพรวมจ านวนครูทั้งส้ิน 47 คน ไดรั้บการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพคิดเป็น
ร้อยละ 100 ของครูผูส้อนท่ีไดรั้บการพฒันา วทิยาลยัมีการบริหารสถานศึกษาโดยใหค้รูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปี มีคณะกรรมการสถานศึกษา 
และมีคณะกรรมการวทิยาลยัท่ีมีบุคคลภายนอก มีการจดัท าระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ี
หลากหลาย ทนัสมยั ครบทุกฝ่าย เช่น งานทะเบียน การเงิน บญัชี พสัดุ   
          วทิยาลยัฯมีการจดัการเรียนการสอนในระบบทวภิาคี จ านวน 1 สาขา คิดเป็นร้อยละ 16.70 ของจ านวนสาขาวชิา และ
คิดเป็นร้อยละ 8.30 ของจ านวนผูเ้รียน โดยในการจดัการเรียนการสอนระบบทวภิาคี สถานศึกษาตอ้งมีการส ารวจความ
พร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องคก์าร ในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีร่วมกบัสถานศึกษา การบนัทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจดัการอาชีวศึกษาโดยระบบทวภิาคี มีการวางแผนในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีจดัท าแผนงานและจดัท าแผนการเรียนในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีร่วมกบัสถานประกอบการ หน่วยงาน 
องคก์ารประชาสมัพนัธ์ แนะแนวผูเ้รียน จดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี คดัเลือกผูเ้ขา้เรียนท าสญัญาการฝึก
อาชีพ ปฐมนิเทศผูเ้รียน การประชุมผูป้กครอง จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ จดัการเรียนการสอนหรือ
การฝึกอาชีพ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี การนิเทศการจดัการเรียนการสอนหรือการ
ฝึกอาชีพ การวดัและประเมินผลรายวชิาหรือการฝึกอาชีพ ขั้นสรุปรายงานผลการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
การส าเร็จการศึกษาผูเ้รียนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี การติดตามผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี การสรุปผลการ
ด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจดัการอาชีวศึกษา มีการระดมทรัพยากรเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของสาขาวชิาท่ีเปิดสอนในระบบทวภิาคี  มีแผนงานโครงการ รองรับการท าความร่วมมือกบัสถานประกอบการ 
หน่วยงานภายนอกใหก้ารยอมรับและสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่นกัศึกษา 
 มีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารฝึกงาน รวม 59 หอ้ง  และมีการพฒันาดูแลสภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ของ
สถานศึกษาใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ มีแผนงาน โครงการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ี 
หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกใหมี้ความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใชง้านของผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการ ส่งผลใหไ้ดรั้บความพึงพอใจจากบุคคลากรและผูใ้ชบ้ริการภายนอกท่ีขอ
ความอนุเคราะห์เขา้มาขอใชอ้าคารสถานท่ี  สถานศึกษามีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือการใชง้านอยา่ง
ต่อเน่ือง มีระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกบัสภาพใชง้านในสถานศึกษา ไดแ้ก่ ระบบส่งก าลงั ระบบควบคุม ระบบไฟฟ้าภายใน
อาคาร หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม สภาพวสัดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 



และปลอดภยั มีระบบประปา หรือน ้ าด่ืม น ้ าใชเ้พียงพอต่อความตอ้งการ สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบ
คมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภยั มีระบบระบายน ้ า ระบบก าจดัขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของ
สถานศึกษา สถานศึกษามีระบบการส่ือสารภายใน และภายนอกท่ีทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว 
 จดัใหมี้แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการเพ่ือใหผู้เ้รียนและบุคลากรไดเ้ขา้ไปศึกษาและคน้ควา้ โดยไดมี้การ
พฒันาศูนยว์ทิยบริการ อยา่งต่อเน่ือง  ท าใหมี้สภาพแวดลอ้มเอ้ือตอ่การศึกษา คน้ควา้ ของครูบุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเ้รียน หรือผูส้นใจ มีจ านวนหนงัสือต่อจ านวนผูเ้รียนเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด และมีระบบสืบคน้ดว้ยตนเอง
เพียงพอ มีการสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้รียนเขา้ใชบ้ริการศูนยว์ทิยบริการหรือหอ้งสมุดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 82.10 ของผูเ้รียน
ทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใ้ชบ้ริการ และมีการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชพ้บวา่อยูใ่นระดบัดี มี
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่การใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา ความเร็วใชง้าน 150 Mbps มีระบบ
เครือข่ายท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมตอ่การใชง้าน มีผูรั้บผิดชอบดูแลบริหารจดัการขอ้มูลการเขา้ถึงและระบบความปลอดภยั  
โดยมีการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชพ้บวา่อยูใ่นระดบัดี 
4.2.4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นการน า
นโยบายสู่การปฏิบติั ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
วทิยาลยัฯ มีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจดัการสถานศึกษาตามนโยบายส าคญัท่ี หน่วยงานตน้สงักดัหรือหน่วยงาน
ท่ี 
ก ากบัดูแลสถานศึกษา มอบหมายให ้โดยความร่วมมือของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน รวมทั้งการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนจากผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 วทิยาลยัฯ มีการบริหารจดัการในรูปคณะกรรมการบริหารศึกษาโดยตวัแทนบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ของวทิยาลยั 
และมีคณะกรรมการวทิยาลยั โดยบุคคลภายนอก ตามนโยบายส าคญัท่ีหน่วยงานตน้สงักดัไดม้อบหมายให ้
         ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีหนา้ท่ีด าเนินการตามนโยบายตน้สงักดัเร่ือง “การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา” โดยก าหนดใหผู้ป้ฏิบติังานทุกระดบัร่วมกนัก าหนดมาตรฐานของวทิยาลยัฯ ด าเนินการขบัเคล่ือนการประกนั
คุณภาพร่วมกนักบัทุกฝ่ายในวทิยาลยั เพ่ือใหเ้กิดการการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่
ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและสาธารณชนในดา้นการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 ฝ่ายวชิาการมีหนา้ท่ีด าเนินการตามโนยายตน้สงักดัเร่ือง “การจดัการศึกษาในระบบทวภิาคี” โดยการติดต่อ
ประสานงานกบัสถานประกอบการเพ่ือร่วมกบัจดัหลกัสูตรระดบั ปวส.ในระบบทวภิาคี ในสาขาวชิาต่าง ๆ จ านวน 1 สาขา 
ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนผูเ้รียนทวภิาคี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 21.81 ของจ านวนผูเ้รียน 
 ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา มีหนา้ท่ีด าเนินการตามนโยบายตน้สงักดัเร่ือง “การบริหารสถานศึกษา
คุณธรรม” โดยก าหนดใหผู้ป้ฏิบติังานร่วมกนัก าหนดคุณธรรม อตัลกัษณ์ จดัท าโครงงานคุณธรรม เพ่ือใหเ้กิดการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง มีการก ากบัติดตามและประเมินผลอยา่งเป็นระบบ 
        วทิยาลยัฯ จดัการเรียนการสอนทั้งในระบบปกติและระบบทวภิาคี มีครูท่ีเขา้รับการอบรมและพฒันาในดา้นทวภิาคี 
จ านวน 2 คน จ านวน 15 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนครูท่ีไดรั้บการพฒันาในระบบทวภิาคี โดยในการจดัการ
ดา้นทวภิาคีไดรั้บความร่วมมือจาก องคก์ร หน่วยงานและสถานประกอบการภายนอกเป็นอยา่งดี มีการระดมทรัพยากรจาก
ภายนอกเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนสาขาท่ีเปิดสอน มีแผนงานโครงการ รองรับใน
การท าความร่วมมือกบัสถานประกอบการ 
        การจดัการโครงการชีววถีิเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 



วทิยาลยัฯ ไดส่้งเสริม  สนบัสนุนใหค้รู บุคลากร และผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมโครงการชีววถีิเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืร่วมกบัการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงและวถีิการด าเนินชีวติการท าการเกษตร
แบบธรรมชาติ โดยมีแผนงาน โครงการ ปฏิบติังานประจ าปี มีการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหผู้บ้ริหาร ครู บุคลากร และ
ผูเ้รียน และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามโครงการชีววถีิเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื มีการสนบัสนุน ส่งเสริมใหค้รู 
บุคลากร และผูเ้รียน คิดคน้ และจดัท าส่ิงประดิษฐ ์ตามโครงการชีววถีิเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และสามารถน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั และเขา้รับการประเมินโครงการชีววถีิเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื จากหน่วยงานภายนอก โดยในปีการศึกษา 
2561 วทิยาลยัฯไดรั้บรางวลัจากการเขา้รับการประเมินโครงการชีววถีิเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในส่วนของวทิยาลยัฯ และ
บุคลากรของวทิยาลยั ในระดบัภาคและในระดบัชาติ 
  2) จุดเด่น  
  1. สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวฒิุการศึกษาตรงตามสาขาวชิาท่ีสอน 
2. สถานศึกษาจดัใหมี้การพฒันาครู และบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
3. มีระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีหลากหลายทนัสมยั และเป็นปัจจุบนั 
  3) จุดท่ีควรพฒันา  
  1. จ านวนสาขาวชิาท่ีมีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะในรายวชิามีจ านวนนอ้ย 
       2. ควรมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน 
  4) ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา  
  ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในวทิยาลยั 
  4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการสร้างสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
1) ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
วทิยาลยัฯ ไดมี้การส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรมีการพฒันาตนเองพฒันาวชิาชีพเพ่ือใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงโดยครูผูส้อน
ทุกคนไดรั้บการพฒันาตนเองคิดเป็นร้อยละ 100  มีการพฒันานวตักรรมผลงานต่าง ๆ เพ่ือพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ 
และไดส่้งเสริมใหค้รูมีการท าวจิยัในดา้นการเรียนการสอนภาคเรียนละ 1 เร่ือง และมีการร่วมมือกบัสถานประกอบการและ
หน่วยงานต่าง ๆ จากภายนอกในการจดัการศึกษาท าใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนทั้งดา้นทรัพยากร เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ 
ทุนการศึกษา  วทิยาลยัฯยงัไดมี้การใหค้รู  บุคลากรและนกัเรียน นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมบริการ
วชิาการ กิจกรรมบริการวชิาชีพ กิจกรรมบริการจิตอาสา บริการในโครงการกิจกรรมศูนยซ่์อมสร้างบริการเพ่ือชุมชน (Fix It 
Center) โดยในปีการศึกษา 2561 วทิยาลยัไดมี้การออกบริการ จ านวน 18 คร้ัง ออกโครงการอาชีวะจิตอาสา 2 คร้ัง ท าให้
ไดรั้บการยกยอ่งจากประชาชน หน่วยงาน ท่ีเขา้รับบริการ 
4.3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการสร้างสงัคม
แห่งการเรียนรู้ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสมัฤทธ์ิ  



วทิยาลยัฯ ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การจดัท า นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์วจิยั  โดยผูบ้ริหาร ครู บุคลากร และ
ผูเ้รียน หรือร่วมกบัชุมชน องคก์รต่าง ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 วทิยาลยัฯ จดัใหผู้เ้รียนในระดบั ปวช.3 และ ปวส.2 ในรายวชิาโครงการและโครงงาน มีการน าความรู้ท่ีไดใ้น
สาขาวชิามาจดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ในสาขาวชิา และสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์หก้บั
ชุมชน โดยแบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม ๆละ 2-3 คน ร่วมกนัจดัท าจ านวน 34 ช้ิน มีผลงานส่ิงประดิษฐท่ี์ส่งเขา้ประกวด จ านวน 34 
ช้ิน ไดรั้บรางวลัจ านวน  5 ช้ิน 
4.3.3 การสร้างอาชีพและการมีงานท าใหป้ระชาชนเพื่อสงัคมสนัติสุข ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการ
สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้การสร้างอาชีพและการมีงานท าใหป้ระชาชนเพ่ือสงัคมสนัติสุข ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนบัสนุนการฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้นใหก้บัประชาชนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษจงัหวดัชายแดนใต ้   
เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็และความมัน่คงในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ โดยบริการในพ้ืนท่ี 4 อ าเภอในจงัหวดัสงขลา  ไดแ้ก่  นาทว ี จะนะ  เทพา สะบา้ยอ้ย 
  2) จุดเด่น  
  สถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือ ช่วยเหลือ จากบุคลากร ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในการรับเชิญเป็นวทิยากร  ครูพิเศษ ร่วมพฒันาผูเ้รียนในทุกสาขางานท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี 
  3) จุดท่ีควรพฒันา  
  1.  จ านวนผลงานส่ิงประดิษฐท่ี์ไดรั้บรางวลัยงัมีนอ้ย 
       2.  สถานศึกษาควรส่งเสริม ความสมัพนัธ์กบับุคลภายนอกโดยเฉพาะศิษยเ์ก่าเพ่ือใหก้ลุ่มบุคคลเหล่าน้ีเขา้มาส่งเสริม
สนบัสนุนการพฒันาสถานศึกษาใหม้ากข้ึน 
  4) ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา  
  1.  พฒันาคุณภาพของผลงานส่ิงประดิษฐใ์หส้ามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัสาขาวชิาหรือชุมชนใหม้ากข้ึน 
         2.  สถานศึกษาควรส่งเสริมการสร้างสมัพนัธ์ดา้นการจดัการเรียนการสอนกบัต่างประเทศ 
ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 

ใหส้ถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 
มาตรฐาน ตามระดบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ดงัน้ี  

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  



ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)  

ส่วนท่ี 6 
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ใหส้ถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา วเิคราะห์เพ่ือก าหนด
แผนพฒันายกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาใหเ้พ่ิมข้ึน โดยมีเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาให้
อยูใ่นระดบัคุณภาพ “ยอดเยีย่ม” รายละเอียดดงัน้ี  

ประเดน็การพฒันาเพ่ือยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 

แผนพฒันาเพ่ือยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กจิกรรม) 

 


