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ค ำน ำ 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่โดยตรง
ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยใช้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ได้แก่ มาตรฐาน
ที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษาและ
มาตรฐานที่ 3ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
เชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 4) 
ด้านการมีส่วนร่วมและ 5) ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  ได้ด าเนินการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2562 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่
ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา และ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อส านักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรับรอง
การประกันคุณภายภายนอก 

 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562ให้ส าเร็จลุล่วงและเกิด
ผลสัมฤทธิ์ผลเป็นผลดีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนาทวีต่อไปจึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ 
 

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
พฤษภาคม ๒๕๖3 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้   

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  มี
ผลสัมฤทธิ์ดังนี้  

 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561  

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์  
ประเด็นที่ 1 ด้านความรู้ 100 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 40 ก ำลังพัฒนำ 
ประเด็นที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

93.68 ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ประเด็นที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 52 ปำนกลำง 
ประเด็นที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  85.88 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 100 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นที่ 2 ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 100 ยอดเยี่ยม 

สรุปผล 91.00 ยอดเยี่ยม 
  
 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
    1.1 ด้านความรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
    1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ร้อยละ 40 
    1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลการประเมินอยู่ในระดับ 
          คุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 93.68 
 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 91.06 
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 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
     2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง ร้อยละ 52 
     2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
           ร้อยละ 85.88 
     2.3 ด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
     2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
          ร้อยละ 100 
     ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 88.29 
 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
     3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 
           ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
     3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 
           ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
     ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
 สรุปผลกำรประเมินของสถำนศึกษำ 
     1. ประเด็นที่อยู่ในระดับยอดเยี่ยม จ านวน 7 ประเด็น 
     2. ประเด็นที่อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 ประเด็น 
     3. ประเด็นที่อยู่ในระดับก าลังพัฒนา จ านวน 1 ประเด็น 
 ผลกำรประเมินมำตรฐำนของสถำนศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพนำทวี มีระดับค่ำคะแนน  91.00 
ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 
จุดเด่น 
 1. สถานศึกษามีเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง 
 2. สถานศึกษาตั้งอยู่ในพ้ืนที่มีการคมนาคมสะดวกและมีสาธารณูปโภคท่ีพร้อม  
 3. วิทยาลัยฯมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าและศึกษาต่ออยู่ในระดับดีมาก และได้รับการ 
     ยอมรับจากสถานประกอบการและหน่วยงานที่รับผู้ส าเร็จการศึกษา 
 4. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม 
 5. มีจ านวนครูที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขา และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่หลากหลายและทันสมัย 
 7. มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชม และองค์กรต่าง ๆ 
 
จุดทีค่วรพัฒนำ 
 1. วิทยาลัยฯ มีจ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีออกกลางคันจ านวนมาก 
 2. จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันด้านวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมเสริม 
     ทักษะรวมทั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลยังมีน้อย 
 3. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาของสาขาต่างๆ ค่อนข้างน้อยไม่ครอบคลุมทุก 
     สาขาวิชา 



~ 3 ~ 
 
 
 4. วิทยาลัยฯ มีการเปิดสอนหลักสูตร ปวช.ปวส. (ทวิภาคี) น้อย 
 5. วิทยาลัยฯ มีนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้วประกอบอาชีพตามโครงการส่งเสริมการ 
     เป็นผู้ประกอบการน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. แก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเยี่ยม 
     บ้านของครูที่ปรึกษาการท ากิจกรรม home room การให้ทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาที่ 
     ล าบาก การให้กู้ยืม ก.ย.ศ.กรอ. 
 2. สนับสนุนส่งเสริมให้ครู และผู้เรียน ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันด้านวิชาการ วิชาชีพ และ 
     กิจกรรมเสริมทักษะรวมทั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ให้มากข้ึน รวมทั้งถ่ายทอดให้ความรู้ ในการ 
     ประกวดแข่งขันต่างต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประกวดแข่งขัน 
 3. ฝ่ายวิชาการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาของสาขาต่างๆ ร่วมกับ 
     แผนกวิชา สถานประกอบการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 4. วิทยาลัยฯ มีนโยบายให้ทุกแผนกวิชาเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร ปวช.ปวส. (ทวิภาคี)  
     เพ่ิมมากขึ้น 
 5. วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนนักศึกษาโดยการสร้างองค์ความรู้ 
     และสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
     มากขึ้น 
 
2.  กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถำนประกอบกำร 
 วิทยาลัยฯ มีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ท าให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ 
สถานศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
          -  โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองสถานประกอบการ กับวิทยาลัยฯ 
          -  การจัดการเรียนการสอน ปวส. ทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการในพ้ืนที่ 
          -  การออกบริการวิชาการ วิชาชีพให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่บริการของวิทยาลัยฯ 
          -  การจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ ในหลักสูตร ปวช. ทวิศึกษา หลักสูตรระยะสั้น ในระบบ
และ   
             นอกระบบ 
          - จัดการศึกษาและอบรมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสเช่น ผู้ต้องขังในเรือนจ าต่างๆ ของจังหวัดสงขลา 
          - โครงการเยี่ยมสถานประกอบการของงานทวิภาคี 
 
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
 วิทยาลัยฯ มีการจัดการศึกษา และด าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงาน โครงการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดที่
บรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้ 
 1. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
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 2. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) 
 3. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 4. โครงการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
 5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
 6. โครงการพัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจ 
                 พิเศษ 
 7. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 8. โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
 9. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอสะบ้าย้อย 
          10.โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษา 
 
4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำทีเ่ป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) 
 โครงกำรกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้ำงบริกำรเพื่อชุมชน (Fix It Center)   
 4.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 รัฐบาลมีนโยบายให้บริการด้วยโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 
กรกฎาคม พ.ศ.2548 โดยจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างบริการเพ่ือชุมชน (Fix It Center) ระยะที่ 1 มีภารกิจให้บริการ 
เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้ค าแนะน าด้านการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง เครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ
และเครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง ต่อมาในระยะที่ 2 ได้มีมติให้
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการต่อโดยเน้นตามมารซ่อมเครื่องจักรเกษตรเป็นล าดับต้น 
โดยได้ด าเนินการเปิดศูนย์ทุกเทศบาล ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลทั่วประเทศ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและครู ได้มีกิจกรรมเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ร่วมกัน มีความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ในกิจกรรมบริการซ่อมเครื่องมือ
เครื่องใช้ สร้างอาชีพใหม่ ๆ โดยการส ารวจความต้องการของชุมชนรวมทั้งกิจกรรมบริการพัฒนา (Top Up) 
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยครูน านักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาเรียนรู้และน าเทคโนโลยี เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชน 
 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ได้ด าเนินโครงการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างบริการเพื่อชุมชน (Fix It 
Center) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มุ่งให้วิทยาลัยได้มี
การจัดกิจกรรมเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพเพ่ือบริการประชาชน 
ส่งเสริมให้มีจิตอาสา ทั้งนี้นอกจากการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนแล้ว ยังได้มีการออก 108 อาชีพ การ
ออกอ าเภอเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการกับประชาชนในเขตอ าเภอใกล้เคียง 
 4.2  วัตถุประสงค์ 
        4.2.1  เพ่ือพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีโอกาสในการ
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ จากการเรียน การท างาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ 
        4.2.2  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ (Work Integrated Leaning : WIL) 
        4.2.3  นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา และช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลส าคัญ รวมถึงใน
ยามภัยพิบัติต่าง ๆ 
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        4.2.4  เพ่ือพัฒนา ยกระดับและเพ่ิมศักยภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) สร้าง
ความเชื่อมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 4.3  กรอบแนวคิด 

กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fixit Center) 
 
 

ภาคเอกชน>ภาครัฐ+สถานศึกษา>ภาคประชาชน 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Fixit Center) 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาบูรณาการการท างาน>ครูบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน (WIL) >นักเรียนนักศึกษาน า
วิชาชีพไปบริการชุมชน 

 
 

กิจกรรมบริการซ่อม/สร้าง/พัฒนา 
 
 

ประชาชนลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้/ขยายโอกาส>นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ มีจิตอาสา มีประสบการณ์ในการฝึก
ทักษะวิชาชีพ 

 
 4.4  วิธีกำรด ำเนินงำนมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
         4.4.1 ขั้นเตรียมการมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 3 ระดับ ได้แก่ 
                              1) ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดประสาน จัดท าค าสั่ง และผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นผู้ลงนาม 
                              2) ระดับอ าเภอ โดยสถานศึกษาประสานจัดท าค าสั่ง และนายอ าเภอเป็นผู้ลงนาม 
                              3) ระดับสถานศึกษา โดยผู้อ านวยการวิทยาลัย เป็นผู้ลงนามในค าสั่ง 
         4.4.2 ขั้นด าเนินงาน มีข้ันตอนการด าเนินงาน คือ 
     1) การประชาสัมพันธ์และพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
     2) การจัดพ้ืนที่และวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ภายในอาคารศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนให้มี
ความพร้อม 
     3) การจัดกิจกรรมบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ได้แก่ บริการซ่อม บริการสร้าง 
และบริการพัฒนา 
     4) ขั้นรายงานและสรุปผลสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานทางระบบ ออนไลน์ 
http://www.fixitcenter.org ต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน และ
สรุปผลภายใน 1 สัปดาห์ จัดส่งอาชีวศึกษาจังหวัด รวบรวมรายงานจังหวัด 
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 4.5 ผลกำรด ำเนินงำน 
       ปีงบประมาณ 2562  วิทยาลัยการอาชีพนาทวีได้รับงบประมาณจัดสรรในโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน เป็นเงิน 490,000 บาท ก าหนดพ้ืนที่จ านวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ที่ 1  องค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าขาว ต าบลน้ าขาวอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลาจ านวนเงิน 250,000ศูนย์ที่ 2  หมู่ที่  5  ต าบลนาทวี 
อ าเภอนาทวี จ านวนเงิน  240,000 โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 
      1. บริการซ่อม (Repair) ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือต่าง ๆ 
ยานพาหนะ 
      2. บริการสร้าง (Build) โดยการส ารวจอาชีพความต้องการของชุมชน ในการนี้วิทยาลัยฯ ได้จัด
สอนรายวิชาการประดิษฐ์ของช าร่วยวิชาการถนอมอาหารและวิชาอาหารว่างยอดนิยม 
 4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
       4.6.1  นักเรียน นักศึกษา น าความรู้ที่ได้รับในสาขาวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เกิดการ
เรียนรู้ ทักษะ การแก้ปัญหาและการเป็นจิตอาสาบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
       4.6.2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายจากประสบการณ์ในสถานที่จริง โดยความร่วมมือ
ของภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
                   4.6.3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 

ที่อยู่ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 22หมู่ที่ 1  ถนนนาทวี - ประกอบต าบลนาทวีอ าเภอนาทวี 
 จังหวัดสงขลา 90160 
โทรศัพท์   074-371805 โทรสาร 074-371805 
E-mail Nathawee@hotmail.com Website www.Nathawee.ac.th 
ประวัติสถำนศึกษำ     
 กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาคมซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์
ทั้งร่างกายจิตใจโดยให้ความเสมอภาคและโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมทั้งในเมืองใหญ่และ
ชนบทเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเป็น
อีกทางหนึ่งของนักเรียนในชนบทจะเรียนจึงได้ประกาศจัดตั้งสถานศึกษาทางด้านวิชาชีพประเภทวิทยาลัยการ
อาชีพในระดับอ าเภอโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบุคคลทางด้านวิชาชีพในการรับรองตลาดแรงงานในประเทศ 
และต่างประเทศตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชาชนในชนบทเพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดี
ยิ่งขึ้น 
กำรจัดตั้งวิทยำลัยกำรอำชีพนำทวี 
 กรมอาชีวศึกษาซึ่งจัดการศึกษาด้านอาชีพ และได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามา
ศึกษาต่อเป็นอย่างมากและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ (นายก่อสวัสดิ์พานิชย์)ที่จะขยาย
โอกาสทางการศึกษาจึงได้ประสานมายังศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 
 ได้รับความร่วมมือจากนายอ าเภอนาทวี  (นายเชียรสุวรรณรัตน์) และศึกษาธิการอ าเภอนาทวี (นาย
อมร บุญช่วย)กรมอาชีวศึกษาจึงได้พิจารณาเลือกท่ีดินสาธารณประโยชน์ทุ่งด่านเป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยการ
อาชีพห่างจากอ าเภอนาทวี  1  กิโลเมตรบนถนนสายนาทวี – ประกอบมีเนื้อที่ประมาณ  150  ไร่มีลักษณะ
พิเศษคือ ใกล้ชุมชนและส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพนาทวีกอง
การศึกษาอาชีพกรมอาชีวศึกษาเม่ือวันที่  29  เมษายน 2537  โดยมีนายช านาญเอกพันธ์เป็นผู้ประสานการ
จัดตั้ง 
ที่ตั้งของสถำนศึกษำ 
 บ้านเลขท่ี 22  หมู่  1 ถนนนาทวี – ประกอบต าบลนาทวีอ าเภอนาทวีจังหวัดสงขลา  90160 
เขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ  ติดกับสนามกีฬาเทศบาลต าบลนาทวี 
  ทิศใต้  ศูนย์ปฐมวัยของเทศบาลนาทวี 
  ทิศตะวันออก ติดกับถนนนาทวี – ประกอบ 
  ทิศตะวันตก ค่ายต ารวจตระเวนชายแดนที่  433   
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ข้อมูลวิทยำลัยกำรอำชีพนำทวี 
ชื่อ  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
ชื่อภำษำอังกฤษ Nathawee  Industrial  and  Community  Education  College 
สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
วัน เดือน ปีท่ีก่อตั้ง 29  เมษายนพ.ศ.2537 
ที่ตั้ง  เลขที่ 22 หมู่ 1 ถ.นาทวี–ประกอบ ต.นาทวี อ.นาทวี จังหวัดสงขลา 90160 
โทรศัพท์, โทรสำร 074 – 371805 
Website  www. nathawee.ac.th 
E – mail  Nathawee@hotmail.com 
สีประจ ำวิทยำลัยฯ เหลือง - ฟ้า 
เนื้อที ่  150  ไร่ 
 
กำรจัดกำรศึกษำ   
 วิทยาลัยการอาชีพนาทวีปัจจุบันเปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และหลักสุตรวิชาชีพระยะสั้นรวมทั้งจัดการศึกษาอ่ืนๆ ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
      1.1  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
  1.1.1  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
  1.1.2  สาขาวิชาช่างยนต์ยนต์ 
  1.1.3  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.2  ประเภทพาณิชยกรรม 
  1.2.1  สาขาวิชาการบัญชี 
  1.2.2  สาขาวิชาการตลาด 
  1.2.3  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
 2.  หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) 
      2.1  ประเภทวิชาช่างอุตกรรม 
  2.1.1  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
  2.1.2  สาขาวิชาไฟฟ้า 
  2.1.3  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  2.2.1  สาขาวิชาการบัญชี 
  2.2.2  สาขาวิชาการตลาด 
  2.2.3   สาขาวิชาคอมพิเตอร์ธุรกิจ 
 3. หลักสูตรสะสมหน่วยกิจเตรียมอำชีวศึกษำ (Pre-Vecational Education : Pre-VED) 
      โดยวิทยาลัยการอาชีพนาทวีจัดการเรียนการสอนหลักสุตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การ
เรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิตให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สงขลาเขต 3 และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จ านวน ๒ โรงเรียน 
      1)  โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 
      2)  โรงเรียนกีญามุดดีน 
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 4.  หลักสูตรอำชีวศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิภำคี) 
      โดยวิทยาลัยการอาชีพนาทวีจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
การเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิตให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สงขลา เขต 3  และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จ านวน 9 แห่ง 
  1) โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธ ิ
  2) โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธ ิ
  3) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ 43 
  4) โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 
  5) โรงเรียนศาสน์สันติธรรม 
  6) โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 
  7) โรงเรียนด ารงศาสน์วิทยา 
  8) โรงเรียนกีญามุดดีน 
  9) โรงเรียนแสงธรรมคีรีวิทยา 
 5. หลักสูตรประกำศนรยบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) ภำคสมทบ 
     วิทยาลัยการอาชีพนาทวีได้จัดการเรียนการสอนให้กับประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพแต่ไม่มี
โอกาสศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ร่วมกับหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ เช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสะเดาเทศบาลคอหงส์และสถานประกอบการอื่นๆ ทั้งนี้รวมถึงการ
เปิดศูนย์อบรมวิชาชีพอ าเภอสะบ้าย้อยวิทยาลัยกาอราชีพนาทวีอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวั ดสงขลาให้มีโอกาสได้
ศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เพ่ือน าวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปพัฒนางาน หรือปรับ
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นโดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ โดยเปิดสอนในประเภทวิชา
บริหารธุรกิจสาขาการบัญชีเทคโนโลยีส านักงาน และสาขาวิชาการติดตั้งไฟฟ้าโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 
   ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะบ้าย้อย 
   ณ เทศบาลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  ๒) สาขางานบัญชี 
   ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะบ้าย้อย 
  ๓) สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า 
   ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
   ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะบ้าย้อย 
 6. หลักสูตรแกนมัธยมศึกษำ/ประถมศึกษำ 
  วิทยาลัยการอาชีพนาทวีได้เปิดสอนวิชาชีพพ้ืนฐานให้กับนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ใน
โรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสงขลา เขต ๓ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 – ปัจจุบันมี
โรงเรียนที่ท าความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพนาทวีจ านวน 7 โรงเรียน โดย
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้เรียน โดยวิทยาลัยการอาชีพนาทวีจะด าเนินการ
ส ารวจความต้องการของผู้เรียนประจ าแต่ละภาคเรียนประกอบด้วย 
  1.  โรงเรียนบ้านสม็อง    
  2.  โรงเรียนวัดท่าประดู่ 
  3.  โรงเรียนบ้านนาปรัง  
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  4.  โรงเรียนกีญามุดดีน 
  5.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓  
  6.  โรงเรียนด ารงค์ศาสนวิทยา 
  7.  โรงเรียนจะนะชนูปภัมภ์ 
 7)  หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
      หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการเรียนการสอนให้กับประชาชนทั่วไปโดยใช้เวลาเรียนตั้งแต่    
12-150  ชั่วโมงเสียค่าบ ารุงการศึกษาในราคาถูก โดยเสียค่าสมัครในการเรียน 10 บาท : 1 คน : 1 รายวิชา 
ค่าชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนชั่วโมงละ 1 บาท ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพนาทวีได้ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในสาขาวิชาที่หลากหลายเช่นแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนก
อาหารและโภชนาการแผนกช่างยนต์แผนกวิชาไฟฟ้า แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 8)  โครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพให้กับผู้ต้องขัง 
      ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ท าความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ จัดการเรียนการ 
สอนให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ าซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ 
ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ได้ด าเนินตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการเรียนการ
สอนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง ในเรือนจ าเขตจังหวัดสงขลาโดยได้เปิดการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ ช่ างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า
ก าลัง ช่างยนต์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารเป็นต้น รวมทั้งสิ้น  6  เรือนจ า ดังนี้ 
  1. เรือนจ าอ าเภอนาทวี 
  2. เรือนจ าจังหวัดสงขลา 
  3. เรือนจ ากลางสงขลา 
  4. ทัณฑสถานหญิงสงขลา 
  5. ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษสงขลา 
  6. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 
 ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ต้องขังได้น าทักษะวิชาชีพในการปฏิบัติที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพในการ
ด ารงชีวิตหลังจากพ้นโทษซึ่งภารกิจดังกล่าวถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของวิทยาลัยการอาชีพนาทวีที่มีส่วนช่วยให้
ผู้ด้อยโอกาสได้กลับมามีชีวิตในสังคมอีกครั้งหลังจากพ้นโทษซึ่งจะไม่เป็นภาระของสังคมอีกต่อไป 
 
สภำพชุมชน   
 1. ชุมชนรอบๆวิทยาลัยส่วนมากยังมือพ้ืนที่เป็นสวนยาพารา 
 2. ระดับการศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา 
 3. ค่าใช้จ่ายของนักเรียน 70 - 100 บาทต่อวัน 
 
สภำพเศรษฐกิจ   
 1. อาชีพของผู้ปกครองมีอาชีพท าสวนยางพาราสวนผลไม้ รับจ้างและค้าขาย 
 2. รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 7,000 - 10,000 บาท 
 
สภำพสังคม   
     วิทยาลัยการอาชีพนาทวีมีสถานที่ส าคัญรอบๆ วิทยาลัย ได้แก่ 
 1.  ค่ายต ารวจตระเวนชายแดน 
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 2.  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี 
 3.  ที่ว่าการอ าเภอนาทวี 
 4.  สนามกีฬากลางเทศบาลต าบลนาทวี 
 5.  ที่ท าการประปาอ าเภอนาทวี 
 6.  สหกรณ์การเกษตรอ าเภอนาทวี 
 7.  อุทยานประวัติศาสตร์เขาน้ าค้าง 
 8.  ด้านหน้าวิทยาลัย คือ ถนนนาทวี-ประกอบ เป็นเส้นทางติดต่อเขตชายแดนไทย- มาเลเซีย 
 9.  ศูนย์การศึกษาปฐมวัยเทศบาลต าบลนาทวี 

2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
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2.3 ข้อมูลของสถำนศกึษำ 
 
ข้อมูลผู้เรียน   

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี ทวิศึกษำ รวม 

ปวช.1 130 0 307 437 

ปวช.2 95 0 127 222 

ปวช.3 60 0 116 176 

รวม ปวช. 285 0 550 835 

 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี รวม 

ปวส.1 61 31 92 

ปวส.2 45 18 63 

รวม ปวส. 106 49 155 

 
ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
   

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 135 62 45.93 

ปวส.2 84 53 63.10 

รวม 219 115 52.51 

 
ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 
   

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 120 45 37.50 

ปวส.2 82 62 75.61 

รวม 202 107 52.97 
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ข้อมูลบุคลำกร  
  

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรง
สำขำ(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ รอง
ผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

1 1 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

10 10 10 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 35 35 35 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 28 - - 

ครูพิเศษสอน 5 1 1 

เจ้าหน้าที่ 2 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงาน
ขับรถ/ ฯ) 

7 - - 

รวม ครู 50 46 46 

รวมทั้งสิ้น 88 46 46 
 

ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
   

ประเภทวิชำ ระดับ ปวช.(สำขำวิชำ) ระดับ ปวส.(สำขำวิชำ) รวม(สำขำวิชำ) 

อุตสาหกรรม 3 3 6 

พาณิชยกรรม 3 3 6 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 2 0 2 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 8 6 14 
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ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
   

ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 1 

อาคารปฏิบัติการ 3 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 4 

อาคารอ่ืน ๆ 5 

รวมทั้งสิ้น 14 

 
ข้อมูลงบประมำณ 
   

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 

งบบุคลากร 16194120.00 

งบด าเนินงาน 12920800.00 

งบลงทุน 1361000.00 

งบเงินอุดหนุน 4055670.00 

งบรายจ่ายอื่น 5488400.00 

รวมทั้งสิ้น 40019990.00 

   

2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 

  ปรัชญา 
   ทักษะเยี่ยมมีคุณธรรมล  ำเลิศวิชำพัฒนำสังคม 
 
  อัตลักษณ์ 
   "พอประมำณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน" 
 
  เอกลักษณ์ 
   "วิชำชีพล  ำเลิศประเสริฐคุณธรรมน้อมน ำวิถีพอเพียง" 
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2.5 วิสัยทศัน์ พันธกจิ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

  วิสัยทัศน์ 
   "วิทยาลัยการอาชีพนาทวีเป็นผู้น าในการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 
 
  พันธกิจ 
   1.  จัดการเรียนการสอนให้ตรงกับหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 2.  ยกระดับคุณภาพก าลังคนสายอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล 
 3.  ผลิตก าลังคนสายวิชาชีพ ระดับกึ่งฝีมือ ระดับเทคนิคและเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
 4.  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนัก และน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้เกิดความพอประมาณมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน 
 5.  พัฒนาการศึกษาและสร้างความสมานฉันท์ ให้เกิดในสังคมพหุวัฒนธรรมเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
  เป้ำประสงค์ 
   1. ผู้ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา และขยายโอกาสให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐานของสถานศึกษา 
 3. น าผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงงานวิชาชีพ เพ่ือใช้ในสถานศึกษาพัฒนาชุมชน
และสังคม 
 4. ชุมชนและสังคมได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ชุมชนและสังคมได้รับบริการและพัฒนาวิชาชีพ ด้วยกลไกการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้ แนวปฏิบัติโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 7.  ชุมชนและสังคมในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
น าไปสู่สังคมสันติสุข 
 8.  มีสภาพแวดล้อมที่ดี สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเรียมประเพณีอันดีงามของชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
 9.  บุคลากรได้รับการพัฒนาตรงสาขาวิชาชีพ 
 10.  มีสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีทันสมัย และเพียงพอ 
 
  ยุทธศำสตร์ 
   1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม 
 2.  สร้างเครื่องข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 3.  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนอาชีวศึกษา 
 4.  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการอาชีวศึกษา 
 5.  สนับสนุนการวิจัย พัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
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 6.  บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม 
 7.  บริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 8.  สร้างองค์ความรู้และการตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ 
 9.  จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
 
  กลยุทธ์ 
   1.  ปรับแผนการผลิตนักเรียน นักศึกษาและน าระบบคุณภาพมาใช้ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
วิทยาลัยจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 2.  ปรับโครงสร้างและกระบวนการท างานโดยเน้นกระจายอ านาจและให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
 3.  จัดกระบวนการความร่วมมือด้านบริการ วิชาชีพและพัฒนาเทคโนโลยี ให้มีการติดต่อระหว่าง
หน่วยงานภายในวิทยาลัยและหน่วยงานภายในวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
 4.  เพ่ิมขีดความสามารถให้กับบุคลากรในท้องถิ่นและแก้ไขปัญหามลภาวะและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
  รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

กำรประเมินโครงกำรชีววิถีเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประเภทที่ 1 กำร
ด ำเนินงำนภำยในวิทยำลัยและใช้ได้ผลดีเด่น (รำงวัลที่ 6) 

รำงวัลอื่น 
ๆ 

ภำค กฟฝ 

กำรประเมินโครงกำรชีววิถีเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประเภทที่ 2 ครูและ
บุคลำกรปัจจุบันน ำไปใช้และขยำยผลดีเด่น (รำงวัลที่ 4) 

รำงวัลอื่น 
ๆ 

ภำค กฟฝ 

กำรประเมินโครงกำรชีววิถีเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประเภทที่ 4 รำษฏรที่
ได้รับควำมรู้จำกวิทยำลัยและใช้ได้ผลดีเด่น (รำงวัลที่6) 

รำงวัลอื่น 
ๆ 

ภำค กฟฝ 

กำรประเมินโครงกำรชีววิถีเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประเภทที่ 5 ชุมชน
ได้รับควำมรู้จำกวิทยำลัยและใช้ได้ผลดีเด่น (รำงวัลชนะเลิศ) 

ชนะเลิศ ภำค กฟฝ 

กำรประเมินโครงกำรชีววิถีเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประเภทที่ 7 กำรคิดค้น
สิ่งประดิษฐ์ในโครงกำรชีววิถีฯ (รำงวัลอันที่ 5 และ 6 

รำงวัลอื่น 
ๆ 

ภำค กฟฝ 

กำรประเมินโครงกำรชีววิถีเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประเภทที่ 5 ชุมชน
ได้รับควำมรู้จำกวิทยำลัยและใช้ได้ผลดีเด่น (รำงวัลอันดับที่ 3 

รำงวัลอื่น 
ๆ 

ชำติ กฟฝ 
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รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 
 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

แข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน การ
ด าเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน บุคลากร
ทางการศึกษา 

ชนะเลิศ จังหวัด 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ราษฎรที่
ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนที่
ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

การแข่งขันเซปักตระกร้อ ชาย ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

โครงการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

โปรแกรมค านวณรับซื้อน้ ายางพาราสด รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ถังขยะอัจฉริยะ รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

แข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กเบนซิน รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ข้าวเกรียบผักเหลียงเสริมคะน้าเม็กสิโกเพ่ือใช้แทนผง
ชูรส 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ผลิตภัณฑ์โมบายลูกปัดมโนราห์สืบสานวัฒนธรรม
ภาคใต้ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลาย รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

Visual basic Game Programming เกมส์ฝึกทักษะ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาวิชวลเบสิก 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

สเปรย์ขัดรองเท้าจากเปลือกกล้วยหอม รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

สเปรย์ไล่ยุงจากตะใคร้หอม รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

เครื่องปลิดฝักถั่วลิสงเวอร์ชั่น 2 (Bean Cutter 
Machine Version2) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

อุปกรณ์หั่นแตงกวาท าอาจาด รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
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รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายเก้าอ้ี รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

อุปกรณ์ปอกมะพร้าว รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

แท่นอัดลูกปืน รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

อุปกรณ์ตัดเหล็ก รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

เครื่องปลิดฝักถั่วลิสง v.2 รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำขีวศึกษำจังหวัดสงขลำ 

ซอสปรุงรสข้าวผัดต้มย าแซ้บเสริมสมุนไพรมะม่วงหาว
มะนาวโห่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ขนมแผ่นผักทอดกรอบ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน การ
ด าเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น 

รองชนะเลิศ ภาค 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน บุคลากร
ทางการศึกษา 

รองชนะเลิศ ภาค 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ราษฎรที่
ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น 

รองชนะเลิศ ภาค 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนที่
ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น 

รองชนะเลิศ ภาค 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
(เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

องค์การมาตรฐานดีเด่น รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ชนะเลิศ ภาค 
เขตตรวจราชการที่ 11 
ส านักงานคณะกรรมการ
การการอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสุมาลี รักโข 
ครูดี ศรี จชต. 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์อ านวยการบริการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นางสุมาลี รักโข 
เป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
ได้รับรางวัลระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์อ านวยการบริหารจัง
ชายแดนภาคใต้ 

นางวรรณา อุทัยสุริ 
เป็นบุุคคลที่ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่ง
ได้รับรางวัลระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นางสุทธภา เฟื่องฟูขจร 
เป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่ง
ได้รับรางวัลระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นางสาวสุรีรัตน์ บุญชด 
เป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่ง
ได้รับรางวัลระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นายโกวิท นวลศรี 
เป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่ง
ได้รับรางวัลระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นายประชิด พลฑา 
เป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ด้านการศึกษาซึ่งได้รับ
รางวัลระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นายพงษ์ศักดิ์ ราชสุวรรณ 
เป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่ง
ได้รับรางวัลระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นางจุฑารัตน์ เสรีรักษ์ 
เป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่ง
ได้รับรางวัลระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นายเมธี ศรีโยธา 
เป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่ง
ไดร้ับรางวัลระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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นายธ ารง เทพรัตน์ 
เป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่ง
ได้รับรางวัลระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นายปรีชา แสงทอง 
เป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่ง
ได้รับรางวัลระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นางบรรฑิต เพชรสมทอง 
เป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่ง
ได้รับรางวัลระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นางสาวดุษิดา แก้วทอง 
เป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่ง
ได้รับรางวัลระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นางอุทัยวรรณ ทองขะโชค 
เป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่ง
ได้รับรางวัลระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นางสุจิตรา จีระรัตน์ 
เป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่ง
ได้รับรางวัลระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นายกนก จิตต์ณรงค์ 
เป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่ง
ได้รับรางวัลระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นางสาวกิตฏิการ์ ช่วยหนู 
เป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่ง
ได้รับรางวัลระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นางสาวบุปผา เอียดยอด 
เป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่ง
ได้รับรางวัลระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นายณภรรทร อินอุทัย 
เป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่ง
ได้รับรางวัลระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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นางกรรณิการ์ แก้วบ้านตรุด 
เป็นบุคคลที่ท าคุณประโชย์ทางด้านการศึกษาซึ่ง
ได้รับรางวัลระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

ครูประสาน แซ่หลี 
แข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ครูสมเกียรติ ธรรมรัตน์ 
แข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กเบนซิน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายเสรี รานีสะ 
โปรแกรมค านวณรับซื้อน้ ายางพาราสด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางจีระนันท์ เปาะมานิ 
โปรแกรมค านวณรับซื้อน้ ายางพาราสด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวธัญญรัศม์ สุวรรณอ่อน 
โปรแกรมค านวณรับซื้อน้ ายางพาราสด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวสุรีรัตน์ บุญชด 
โปรแกรมค านวณรับซื้อน้ ายางพาราสด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวปาริชาติ บุญประสงค์ 
โปรแกรมค านวณรับซื้อน้ ายางพาราสด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวนริศรา ผิวผ่อง 
ถังขยะอัจฉริยะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายปรีชา แสงทอง 
ถังขยะอัจฉริยะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายกนก จิตต์ณรงค์ 
ถังขยะอัจฉริยะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวจิราพร จันทภาโส 
ถังขยะอัจฉริยะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายธวัธ แก้วลอย 
ถังขยะอัจฉริยะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด ถังขยะอัจฉริยะ 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายธ ารงค์ เทพรัตน์ 
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน บุคลากร
ทางการศึกษา 

ชนะเลิศ จังหวัด 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

นายธ ารงค์ เทพรัตน์ 
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน บุคลากร
ทางการศึกษา 

รองชนะเลิศ ภาค 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

นางสุมาลี รักโข 
ครูดีศรีอาชีวะ "สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสุมาลี รักโข 
พฤหัสบดี"ประเภทบุคลากรกลุ่มครู" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงาน สกสค. 

นายประจวบ จันทภาโส 
ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

   
รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสายพิรุณ อินศรีคง 
กระโดดไกลหญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายกุมภา หวันหมะ 
การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชาย ไม่เกิน 45Kg 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายสุรศักดิ์ เสียงล้ า 
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักรชาย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายสุรศักดิ์ เสียงล้ า 
การแข่งขันกีฬาทุ่มน้ าหนักชาย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวจุฑามาศ ทองสีแก้ว 
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดดนตรีไทย
(ซออู้) 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาระดับภาคใต้ 

นางสาวสายพิรุณ อินศรีคง 
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ กระโดดไกลหญิง 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้ 

นายกุมภา หวันหมะ 
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้  

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้ 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

สุริยะเทพเกมส์ มวยไทยสมัครเล่นชาย 

นายศุภกร สิทธิศักดิ์ 
เปตอง(ชาย) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายธนพล แก้วแดง 
เปตอง (ชาย) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายวสันต์ เสียงล้ า 
เปตอง (ชาย) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายชัยวัฒน์ บัวชื่น 
เปตอง(ชาย) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายนพรัตน์ ทิ้งมณี 
เซปักตะกรอ (ชาย) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายธีรชัย แก้วคง 
เซปักตะกร้อ (ชาย) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายก๊อตรีย์ ขุนวารี 
เซปักตะกร้อ (ชาย) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายสิทธิชัย ปานแก้ว 
เซปักตะกร้อ (ชาย) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายวีระวุฒิ ทองช่วย 
เซปักตะกร้อ (ชาย) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวจุฑา ทองสีแก้ว 
การประกวดดนตรีไทย (ซออู้) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นางสาวสายพิรุณ อินศรีคง 
กระโดดไกล (หญิง) การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 
บัวหลวงเกมส์ 

รองชนะเลิศ ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

   
รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายไชยยันต์ ทองนวลจันทร 
แข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

เสกสรร ตรีวัย 
แข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวสุธาสินี เทพศรี 
กีฬาทุ่มน้ าหนัก 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวสุธาสินี เทพศรี 
กีฬาขว้างจักร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวสุธาสินี เทพศรี 
กีฬาพุ่งแหลม 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวสายพิรุณ อินศรีคง 
กีฬากระโดดไกล(หญิง) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายอภิวิชญ์ แก้วมณี 
กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายปราโมทย์ ใหม่สมสู่ 
กีฬามวยไทย น้ าหนักไม่เกิน 51 กก. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายกฤษณะ หมวกแดง 
แข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กเบนซิน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายเกียรติศักดิ์ ยีเด็น 
แข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กเบนซิน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายอับดุลเล๊าะ มะลี 
โปรแกรมค านวณรับซื้อน้ ายางพาราสด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวอัชมุนี สาเลง 
โปรแกรมค านวณรับซื้อน้ ายางพาราสด 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษงขลาาจังหวัด
สงขลา 

นางสาาวชณาภรณ์ มาตย์ชู 
โปรแกรมค านวณรับซื้อน้ ายางพาราสด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวมาเรียม ยูโซะอาลี 
โปรแกรมค านวณรับซื้อน้ ายางพาราสด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวชโลธรม สังข์สร 
โปรแกรมค านวณรับซื้อน้ ายางพาราสด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายธนวัฒน์ ค าดวง 
โปรแกรมค านวณรับซื้อน้ ายางพาราสด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายกานต์ ทองสองแก้ว 
โปรแกรมค านวณรับซื้อน้ ายางพาราสด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายภูวเดช 
ถังขยะอัจฉริยะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายเอนก พรหมอินทร์ 
ถังขยะอัจฉริยะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายอภิชัย ราศร 
ถังขยะอัจฉริยะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายอัสนี สุกแก้ว 
ถังขยะอัจฉริยะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายกอเดช หลังอิ 
ถังขยะอัจฉริยะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายดนรอเชด หมะหวี 
ถังขยะอัจฉริยะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวเกศรินทร์ เศษสุวรรณ 
การแข่งขันการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายภัทรพงศ์ คะประสิทธิ์ 
การประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวสุธิษา บัวกิ่ง 
การประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวธัญวลัย แก้วมณี 
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายอภิวิชญ์ แก้วมณี 
กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายวันชนะ นวลเพชร 
กีฬามวยไทย น้ าหนักไม่เกิน 48 กก. 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวสายพิรุณ อินศรีคง 
กีฬากระโดดไกล(หญิง) 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

นางสาวสายพิรุณ อินศรีคง 
กีฬากระโดดไกล(หญิง) 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา   

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน  
ดังนี้ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
  การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้ำนควำมรู้ 
        ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
        ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
        ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 

 

2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
               สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
               สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
              สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
              สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกีย่วข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแหง่กำรเรียนรู้ 
  สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
        สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
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              สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

3.3 กำรสร้ำงอำชีพและกำรมีงำนท ำให้ประชำชนเพื่อสังคมสันติสุข 
              สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่
พิเศษจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบริการในพ้ืนที่ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลาได้แก่นาทวีจะนะเทพา 
สะบ้าย้อย 

ส่วนที่ 4 
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้   

4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลกัษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์   
      4.1.1 ด้ำนควำมรู้ 
        ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
       1) ผลสัมฤทธิ์ 
           1.1) กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
       1.1.1) เชิงปริมำณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช.จ านวน 45 คน ระดับปวส.จ านวน 
62 คน ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น จ านวน  107 คน 
       1.1.2) เชิงคุณภำพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 37.5 % 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 75.60%  รวมผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้นคิดเป็นร้อยละ 
52.51% 
       1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 สามารถ มีงานท าประกอบอาชีพอิสระและเข้า
ศึกษาต่อที่อ่ืนได ้
 1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
        1.2.1) เชิงปริมำณ : จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระจ านวน 47 คน 
         1.2.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับ 2 ดาว 
         1.2.3) ผลสะท้อน :องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 1.3) ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
        1.3.1) เชิงปริมำณ : จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน 37 ชิ้น 
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        1.3.2) เชิงคุณภำพ : รางวัลชนะเลิศ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด จ านวน 2 ชิ้น และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค 
        1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ 
 1.4) ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
        1.4.1) เชิงปริมำณ : จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน 4 คน 
        1.4.2) เชิงคุณภำพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับประกอบด้วย 
  - แข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ ชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
  - แข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็กเบนซิน รองชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
        1.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษา ในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
 1.5) ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
        1.5.1) เชิงปริมำณ : จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกระดับ ปวช.
จ านวน 54 คน จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวส. จ านวน 70 คน รวม
ทั้งสิ้น 124 คน 
        1.5.2) เชิงคุณภำพ : ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช คิด
เป็นร้อยละ 98.18 ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวส คิดเป็นร้อยละ 98.59  
เฉลี่ยรวมร้อยละ 98.41 
        1.5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
 1.6) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
        1.6.1) เชิงปริมำณ : จ านวนผู้ เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช. จ านวน 44 คน จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวส. จ านวน 50 คนรวมทั้งสิ้น 94 คน 
        1.6.2) เชิงคุณภำพ : ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET)  ระดับ ปวช. ร้อยละ 80.00  ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระดับปวส. ร้อยละ 72.42 เฉลี่ยรวม ร้อยละ 74.60 
        1.6.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 1.7) กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
        1.7.1) เชิงปริมำณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. ในปีที่ผ่านมามีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 60 คน จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา ปวส. ในปีที่ผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อ จ านวน 55 คนรวมทั้งสิ้น 112 คน 
        1.7.2) เชิงคุณภำพ : ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. ในปีที่ผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 96.77 ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. 
ในปีที่ผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิด
เป็นร้อยละ 98.11  เฉลี่ยโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 97.39 
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       1.7.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
  
4.1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำ
คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จ 
 การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 
1)  ผลสัมฤทธิ์ 
 2.1) กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
        2.1.1) เชิงปริมำณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ านวน 45 คน ระดับปวส. 
จ านวน 62 คน ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น จ านวน  115 คน 
        2.1.2) เชิงคุณภำพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 37.50% 
           ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 75.76% 
                                    รวมผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 52.51% 
        2.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 สามารถ มีงานท าประกอบอาชีพอิสระและเข้า
ศึกษาต่อที่อ่ืนได้ 
 2.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
        2.2.1) เชิงปริมำณ : จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระจ านวน 47 คน 
        2.2.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับ 2 ดาว 
        2.2.3) ผลสะท้อน :องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 2.3) ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
        2.3.1) เชิงปริมำณ : จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน 
37 ชิ้น 
        2.3.2) เชิงคุณภำพ : ชนะเลิศ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ระดับจังหวัด จ านวน 2 ชิ้น และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค 
        2.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือ
เผยแพร่ 
 2.4) ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
        2.4.1) เชิงปริมำณ :จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพจ านวน 4 คน 
        2.4.2) เชิงคุณภำพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับประกอบด้วย 
      แข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ ชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
       แข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็กเบนซอนรองชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
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        2.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
 2.5) ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
        2.5.1) เชิงปริมำณ : จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช. 
จ านวน 54 คนจ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวส. จ านวน 70 คน รวม
ทั้งสิ้น 124 คน 
        2.5.2) เชิงคุณภำพ : ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช. คิด
เป็นร้อยละ 98.18 ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 98.59  
เฉลี่ยรวมร้อยละ 98.41 
        2.5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
 2.6) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
        2.6.1) เชิงปริมำณ : จ านวนผู้ เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ระดับปวช. จ านวน 44 คน จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ระดับปวส. จ านวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 94 คน 
        2.6.2) เชิงคุณภำพ : ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) ระดับปวช. ร้อยละ 80.00 ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระดับปวส. ร้อยละ 70.02  เฉลี่ยรวม ร้อยละ 74.60 
        2.6.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 2.7) กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
        2.7.1) เชิงปริมำณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. ในปีที่ผ่านมามีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 60 คน จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา ปวส. ในปีที่ผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อ จ านวน 55 คนรวมทั้งสิ้น 112 คน 
        2.7.2) เชิงคุณภำพ : ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. ในปีที่ผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 96.77  ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปวช. ในปีที่ผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ต่อ คิดเป็นร้อยละ 98.11  เฉลี่ยโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 97.39 
        2.7.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
 
4.1.3 ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 1) ผลสัมฤทธิ์   
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  3.1) กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด
และลดปัญหาการออกกลางคันจ าแนกตามระดับประเภทวิชาสาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
         3.1.1) เชิงปริมำณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช.จ านวน 45 คน ระดับปวส.
จ านวน 62 คน ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น จ านวน  107 คน 
         3.1.2) เชิงคุณภำพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 37.5 % 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 75.60%  รวมผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 
52.51% 
         3.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 สามารถ มีงานท าประกอบอาชีพอิสระและเข้า
ศึกษาต่อที่อ่ืนได ้
 
 3.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
        ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกทั้ง
ทางด้านจิตใจและพฤติกรรมโดยเฉเพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความ
เป็นประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น ากล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทยมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
ปรากฏผลการประเมินผลการจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
        3.2.1) เชิงปริมำณ : จ านวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับ 
ปวช. จ านวน 254 คน จ านวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับ ปวส. จ านวน 
136 คนรวมจ านวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ท้ังสิ้น 390 คน 
        3.2.2) เชิงคุณภำพ : ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับ ปวช. 
คิดเป็นร้อยละ 74.78 ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 
91.90 
        3.3.3 ผลสะท้อน :องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 3.3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
        วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ให้สามารถประสบผลส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ของ
ศูนย์บ่มเพาผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตาม
เกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา จังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ 
        3.3.1) เชิงปริมำณ : จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระจ านวน 47 คน 
        3.3.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับ 2 ดาว 
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        3.3.3) ผลสะท้อน :องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 3.4) ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
        วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย ปรากฏผลส่งเสริม สนับสนุน จากรางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืน หรือมีการน ามาใช้
ประโยชน์ได้จริง ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ หรือมีการน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
                   3.4.1) เชิงปริมำณ : จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน 37 ชิ้น 
                   3.4.2) เชิงคุณภำพ : รางวัลชนะเลิศ "สดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด จ านวน 2 ชิ้น และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค 
                    3.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือ
เผยแพร่ 
 3.5) ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
        วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจาก
การเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ  
        3.5.1) เชิงปริมำณ : จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน 4 คน 
                   3.5.2) เชิงคุณภำพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับประกอบด้วย 
                              แข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ ชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
                              แข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็กเบนซิน รองชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
                   3.5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
 3.6) ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
        จ านวนผู้ เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้ เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบการทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชาสาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
       ระดับ ปวช. 
        - ประเมินด้านความรู้ต้องได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
        - ประเมินด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
        - ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
       ระดับ ปวส. 
        - ประเมินด้านความรู้ต้องได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
        - ประเมินด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
        - ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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       3.6.1) เชิงปริมำณ : จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช. 
จ านวน 54 คนจ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวส. จ านวน 70 คน รวม
ทั้งสิ้น 124 คน 
       3.6.2) เชิงคุณภำพ : ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช. คิดเป็น
ร้อยละ 98.18 ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 98.59  เฉลี่ย
รวมร้อยละ 98.41 
 
 
        3.6.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 3.7) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
        จ านวนผู้ เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้ เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไปเทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่เข้ารับการทดสอบ จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
และภาพรวมของสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์การ 
        3.7.1) เชิงปริมำณ  : จ านวนผู้ เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ระดับปวช. จ านวน 44 คน จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ระดับปวส. จ านวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 94 คน 
        3.7.2) เชิงคุณภำพ : ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) ระดับปวช. ร้อยละ 80.00 ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระดับปวส. ร้อยละ 70.02  เฉลี่ยรวม ร้อยละ 74.60 
        3.7.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 3.8) กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
        ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อโดยไม่นับรวมหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
        3.8.1) เชิงปริมำณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. ในปีที่ผ่านมามีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 60 คน จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา ปวส. ในปีที่ผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อ จ านวน 55 คนรวมทั้งสิ้น 112 คน 
        3.8.2) เชิงคุณภำพ : ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. ในปีที่ผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 96.77 ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. 
ในปีที่ผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิด
เป็นร้อยละ 98.11  เฉลี่ยโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 97.39 
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         3.8.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
 3.9) กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
        วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการ
วิชาชีพและจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
        3.9.1) เชิงปริมำณ : วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการ
วิชาการ การบริการวิชาชีพและจิตอาสาจ านวน  5  กิจกรรม 
        3.9.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินคุณภาพของการบริหารจัดหารจัดการ การบริการ
ชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและจิตอาสาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
        3.9.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและจิตอาสาของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
 
2) จุดเด่น   
 1. สถานศึกษาประสบความส าเร็จในระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียน ส่งผลให้ ผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดด้าน ความรู้ ด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ และ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
 2. วิทยาลัยฯมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าและศึกษาต่ออยู่ในระดับดีมาก และได้รับการ
ยอมรับจากสถานประกอบการและหน่วยงานที่รับผู้ส าเร็จการศึกษา 
 3. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ 
ชุมชนและสังคม 
 4. ผู้ส าเร็จการศึกษาสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
 
3) จุดที่ควรพัฒนำ   
 1. วิทยาลัยฯ มีจ านวนนักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคันจ านวนมาก   
 2. จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันด้านวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมเสริม
ทักษะรวมทั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลยังมีน้อย 
 3. วิทยาลัยฯ มีนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้วประกอบอาชีพตามโครงการส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการน้อย 
 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ   
 1. แก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเยี่ยม
บ้านของครูที่ปรึกษาการท ากิจกรรม home room การให้ทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาที่ล าบาก การให้กู้ยืม 
กยศ.กรอ. 
 2. สนับสนุนส่งเสริมให้ครู และผู้เรียน ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันด้านวิชาการ วิชาชีพ และ
กิจกรรมเสริมทักษะรวมทั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ให้มากขึ้น รวมทั้งถ่ายทอดให้ความรู้ ในการประกวดแข่งขันต่าง
ต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประกวดแข่งขัน 
 3. วิทยาลัยฯควรส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ 
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ประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ 
อิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 
4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ   
       4.2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
       ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 
 1) ผลสัมฤทธิ์   
  1.1) กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ 
         วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ มีการส่งเสริมให้สาขาวิชา/สาขางาน ได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิม 
         1.1.1) เชิงปริมำณ : ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบคิดเป็นร้อยละ 100 
         1.1.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ อยู่
ในระดับดีเยี่ยม 
         1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 1.2) กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะหรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือ
ก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม 
        วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ มีการส่งเสริมให้สาขาวิชา/สาขางาน ได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิม 
        1.2.1) เชิงปริมำณ : จ านวน สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมจ านวน 6 สาขาวิชา 
        1.2.2) เชิงคุณภำพ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 100 
        1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 1.3) คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ 
 วิทยาลัยฯมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
        1.3.1) เชิงปริมำณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อย
ละ 100 
        1.3.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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        1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 1.4) กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและน ำไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
        วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ มีการส่งเสริมให้สาขาวิชา/สาขางาน ได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิม 
        1.4.1) เชิงปริมำณ : จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 50 คน 
        1.4.2) เชิงคุณภำพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
        1.4.3)  ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
4.2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 1) ผลสัมฤทธิ์   
              2.1) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
          ครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มีการจัดท า 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีที่สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้ สื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท าวิจัยเพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
          2.1.1) เชิงปริมำณ : 
       1. ครูผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 46 คน 
                                2. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 50 คน 
                                3. ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย จ านวน 50 คน 
                                4. ครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 50 คน 
                                5. ครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน   47 คน 
          2.1.2) เชิงคุณภำพ : ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 94.00 
          2.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
สถานศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 2.2) กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
        ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ า 
ชั้นเรียนและรายวิชาใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน 
และด้านอ่ืนๆ 
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        2.2.1) เชิงปริมำณ : 
     1. ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลจ านวน 49 คน 
     2. ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็น 
                                  ปัจจุบัน จ านวน 49 คน 
                              3. ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ 
                                  เรียนรู้ จ านวน 49 คน 
                              4. ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน จ านวน  
                                  49 คน 
 
                             5. ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆจ านวน  
                                 49 คน 
        2.2.2) เชิงคุณภำพ : ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
        2.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
คุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 2.3) กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
        วิทยาลัยฯ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ 
        2.3.1) เชิงปริมำณ : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอน จ านวน 8 ห้อง 
        2.3.2) เชิงคุณภำพ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 80 
        2.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
คุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 
          4.2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
          ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ 
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
          1) ผลสัมฤทธิ์   
   3.1) กำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ 
         ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนา 
ตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการ 
ยอมรับ หรือเผยแพร่ 
         3.1.1) เชิงปริมำณ  :  
       1. ครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 50 คน 
                   2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จ านวน 11 คน 
                   3. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน จ านวน 50 คน 
                               4. ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 11 คน 
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                               5. ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับและเผยแพร่ จ านวน 50 คน 
                     3.1.2) เชิงคุณภำพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
ร้อยละ 100 
         3.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
สมรรถนะของครูผู้สอน 
 
 
 
 3.2) กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
        ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี หรือแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และมีนวัตกรรมใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
        3.2.1) เชิงปริมำณ  : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อย
ละ 100 
                    3.2.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ 
                    3.2.3) ผลสะท้อน   : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษา 
 3.3) กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
        ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริการจัดการสถานศึกษา 
        3.3.1) เชิงปริมำณ   : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับผู้บริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
        3.3.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมุลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับดี 
        3.3.3) ผลสะท้อน   : สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
 3.4) กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
        ตามประกาศประทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เรื่องมาตรฐานการจัดการ 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีข้ึน เพ่ือให้สถานศึกษาและสถานประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
        3.4.1) เชิงปริมำณ  :  
     1. ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ร้อยละ 16.67 
                              2. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี ร้อยละ 11.78 
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        3.4.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ใน
ระดับดี 
        3.4.3) ผลสะท้อน   : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 3.5) กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
        วิทยาลัยฯ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาทั้งใน
ต่างประเทศหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ 
ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
        3.5.1) เชิงปริมำณ   : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
        3.5.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
        3.5.3) ผลสะท้อน   : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 3.6) อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำนหรืองำนฟำร์ม 
        วิทยาลัยฯด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้และผู้รับบริการ และน า
ผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 
        3.6.1) เชิงปริมำณ   : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานที่ได้รับการ
พัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
        3.6.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรง
ฝึกงานหรืองานฟาร์ม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
        3.6.3) ผลสะท้อน   : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการ
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
 3.7) ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 
        วิทยาลัยฯมีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ืออ านวยประโยชน์สาหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษาผู้เรียนหรือ
ผู้ใช้บริการในสถานศึกษา 
        3.7.1) เชิงปริมำณ: ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การ
คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษาและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
        3.7.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
        3.7.3) ผลสะท้อน: ความพึงพอใจของผู้ให้บริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 3.8) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 
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        วิทยาลัยฯ มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอ
ส าหรับให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ 
        3.8.1) เชิงปริมำณ : สถานศึกษามีการบันทึกข้อมูลผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์
วิทยบริการอยู่เป็นประจ า 
        3.8.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 
        3.8.3) ผลสะท้อน   : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 
 
 
 3.9) ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 
        วิทยาลัยฯ มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ 
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณเกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
        3.9.1) เชิงปริมำณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานและ
สถานศึกษา 
        3.9.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
        3.9.3) ผลสะท้อน   : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การใช้งานด้านสารสนภายในสถานศึกษา 
 3.10) กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรยีน 
          วิทยาลัยฯ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ 
          3.10.1) เชิงปริมำณ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน 8 ห้อง 
          3.10.2) เชิงคุณภำพ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 80 
          3.10.3) ผลสะท้อน   : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
          4.2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
          ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
          1) ผลสัมฤทธิ์   
    4.1) กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
          ตามประกาศประทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เรื่องมาตรฐานการจัดการ 
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อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีข้ึน เพ่ือให้สถานศึกษาและสถานประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
          4.1.1) เชิงปริมำณ  :  
        1. ครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวชิาชีพ จ านวน 50 คน 
                                 2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จ านวน 11 คน 
                                 3. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน จ านวน 50คน 
                                4. ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพจ านวน 11 คน 
                                5. ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับและเผยแพร่ จ านวน 50 คน 
        4.1.2) เชิงคุณภำพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ร้อยละ 100 
        4.1.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
สมรรถนะของครูผู้สอน 
 4.2 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
       วิทยาลัยฯ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาทั้งใน
ต่างประเทศหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ 
ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
       4.2.1) เชิงปริมำณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
      4.2.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
      4.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากร
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
       วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ
และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
จิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
        4.3.1) เชิงปริมำณ : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมและจิตอาสา 5 กิจกรรม 
                   4.3.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 
                   4.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4.4 ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 
       วิทยาลัยฯ มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด 
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ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณเกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
       4.4.1) เชิงปริมำณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานและ
สถานศึกษา 
       4.4.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
       4.4.3) ผลสะท้อน   : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การใช้งานด้านสารสนภายในสถานศึกษา 
 4.5 กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ 
       4.5.1) เชิงปริมำณ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน 8 ห้อง 
       4.5.2) เชิงคุณภำพ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 80 
       4.5.3) ผลสะท้อน: ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 
2) จุดเด่น   
 1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน   
 2. สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาครู และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 3. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลายทันสมัย และ
เป็น  
ปัจจุบัน 
 4. สถานศึกษามีระบบการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการหรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสาขางานหรือรายวิชา ตรงตามสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
 5.  สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
3) จุดที่ควรพัฒนำ   
 1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาของสาขาต่างๆ ค่อนข้างน้อยไม่ครอบคลุมทุก 
สาขาวิชา   
 2. วิทยาลัยฯ มีการเปิดสอนหลักสูตร ปวช.ปวส. (ทวิภาคี) น้อย 
 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ   
 1. ฝ่ายวิชาการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาของสาขาต่างๆ ร่วมกับ
แผนกวิชา สถานประกอบการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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 2. วิทยาลัยฯ มีนโยบายให้ทุกแผนกวิชาเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร ปวช.ปวส. (ทวิภาคี) เพิ่ม
มากขึ้น 
 
4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้   
       4.3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
       ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือใน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
       1) ผลสัมฤทธิ์   
            1.1) กำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ 
       ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนา 
ตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรมได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ 
 
 
      1.1.1) เชิงปริมำณ  :  
   1. ครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพจ านวน 50 คน 
                2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จ านวน 11 คน 
                            3. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน จ านวน 50 คน 
                            4. ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 11 คน 
                            5. ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับและเผยแพร่ จ านวน 50 คน 
     1.1.2) เชิงคุณภำพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพร้อย
ละ 100 
     1.1.3) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
สมรรถนะของครูผู้สอน 
           1.2) กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
      ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี หรือแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และมีนวัตกรรมใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
     1.2.1) เชิงปริมำณ  : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษารอ้ยละ 100 
     1.2.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ 
     1.2.3) ผลสะท้อน   : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษา 
          1.3) กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
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     ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริการจัดการสถานศึกษา 
     1.3.1) เชิงปริมำณ   : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับผู้บริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
     1.3.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับดี 
     1.3.3) ผลสะท้อน   : สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
          1.4) กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
     วิทยาลัยฯ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาทั้งใน
ต่างประเทศหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ  
ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
         1.4.1) เชิงปริมำณ: ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
         1.4.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
        1.4.3) ผลสะท้อน   : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 1.5) กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
        วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการ 
วิชาชีพและจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
        1.5.1) เชิงปริมำณ : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมและจิตอาสา 5 กิจกรรม 
                    1.5.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 
                    1.5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
  4.3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
           ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
           1) ผลสัมฤทธิ์   
    2.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยวิทยาลัยฯ มีการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ปรากฏผลส่งเสริม 
สนับสนุน จากรางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง ในระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ หรือมีการน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 
       2.1.1) เชิงปริมำณ : จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน 37 ชิ้น 
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       2.1.2) เชิงคุณภำพ : ชนะเลิศ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ระดับจังหวัด จ านวน 2 ชิ้น และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค 
       2.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือ
เผยแพร่ 
 2.2) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
        ครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มีการจัดท า 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ 
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีที่สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท าวิจัยเพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
     2.2.1) เชิงปริมำณ :  
  1. ครูผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 46 คน 
                           2. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 50 คน 
                           3. ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน ที่
หลากหลาย จ านวน 50 คน 
                           4. ครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน จ านวน 50 คน 
                           5. ครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 47 คน 
     2.2.2) เชิงคุณภำพ : ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 94.00 
     2.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถาน 
ศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 
2) จุดเด่น   
 1. วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือ จากบุคลากร ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับเชิญเป็นวิทยากรครูพิเศษ ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการ
สอนเป็นอย่างดี   
 2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร เพ่ือการจัดการเรียนการสอนด้าน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ทุนการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการหน่วยงานอย่างเป็น
ระบบ 
 3. สถานศึกษา มีแผนงานโครงการ การบริการชุมชนและมีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมให้บริการชุมชน สังคม ในระดับสถานศึกษาและระดับจังหวัด 
 
3) จุดที่ควรพัฒนำ   
 1. จ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลยังมีน้อย 
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4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ   
 1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาควิชา สร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาชีพเพ่ือเข้าร่วมประกวด
ผลงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าโครงการวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพเข้าร่วมประกวดในองค์กรหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีจัดขึ้นในระดับภาค ชาติ 
และระดับนานาชาติ   
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 
 

 ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
5.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
      ตำรำงท่ี 5.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำคะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 115 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่1= (ผลรวมคะแนนที่ได้ 
X100)/115 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 2 6 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 10 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 2=(ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
25 

40.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 2 4 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 89 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 3=(ผลรวมคะแนนที่ได้ 
X100)/95 

93.68 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ตำรำงท่ี 5.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 13 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 1=(ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)/25 52.00 

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

 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 3 6 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 73 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 2=(ผลรวมคะแนนที่ได้ 
X100)/85 

85.88 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 3=(ผลรวมคะแนนที่ได้X100)/65 100.00 

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

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 4= (ผลรวมคะแนนที่ได้ 
X100)/30 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
       ตำรำงท่ี 5.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 1=(ผลรวมคะแนนที่ได้ 
X100)/45 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 15 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 2=(ผลรวมคะแนนที่ได้ 
X100)/15 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม 
ตำรำงท่ี 5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 91.06 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 40 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 93.68 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 88.29 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 52 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 85.88 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 100 



~ 53 ~ 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 91.00 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 6 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

ที่ก ำหนดเพิม่เตมิ 
 

สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้   

6.1 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้   
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       6.1.1 กำรสร้ำงอำชีพและกำรมีงำนท ำให้ประชำชนเพื่อสังคมสันติสุข 
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้การสร้างอาชีพและการมีงานท าให้
ประชาชนเพื่อสังคมสันติสุข ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
       1) ผลสัมฤทธิ์   
           ระดับคุณภำพ : 
            6.1.1) เชิงปริมำณ : จ านวนฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่พิเศษจังหวัด
ชายแดนใต้ จ านวน  5  วิชา 
            6.1.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมิน การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่
พิเศษจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับยอดเยี่ยม 
            6.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่พิเศษจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. 1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. 1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน 
2. อาชีวะ 
3. 2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
4. 3. โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพนา

ทวี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ 

1. 1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
2. 2. โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการปรับพ้ืนฐานก่อนออกฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ 
2. วิชาชีพในสถานประกอบการ 
3. 2. โครงการปฐมนิเทศ ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน 
4. สถานประกอบการ 
5. 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
6. 4. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
7. 5. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 
8. ของสถานประกอบการ 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการในการ 
2. จัดการเรียนการสอน 
3. 2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
4. ทางการศึกษาในสาขาวิชาชีพร่วมกับชมรมวิชาชีพและ 
5. หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง 
6. 3. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล 
7. 4. โครงการมหกรรมเรียนสายอาชีพ ( Open House ) 
8. 5. โครงการประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. 1. โครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้ทุกสาขางาน 
2. 2. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์

ของ 
3. วิทยาลัยฯ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. 1. โครงการพัฒนาบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. 2. โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน 
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

3. คุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. 3. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. 4. โครงการโรงเรียนสถานศึกษาคุณธรรม 
6. 5. โครงการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ 
7. เศรษฐกิจพอเพียง 
8. 6. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์ 
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
10. 7. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประกัน 
11. คุณภาพการศึกษา 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ 
เรียนรู้ 

1. 1. โครงการศึกษาดูงาน 
2. 2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและ

บุคลากร 
3. ทางการศึกษาขอเลื่อนวิทยฐานะ 
4. 3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพ่ือ 
5. การสื่อสาร 
6. 4. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
งานวิจัย 

1. 1. โครงการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ของ 
2. คนรุ่นใหม่ 
3. 2. โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม  
4. สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน 
5. 3. โครงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ 
6. สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

3.3 การสร้างอาชีพและการมีงานท าให้ 
ประชาชนเพื่อสังคมสันติสุข 

1. 1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
2. 2.  โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
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ภำคผนวก 
ประกำศวิทยำลัยให้ใช้มำตรฐำน 
กำรอำชีวศึกษำตำมกฎกระทรวง 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

พ.ศ. 2561 
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วิทยำลัยกำรอำชีพนำทวี 
Nathawee Industrial and Community Education College 

22  หมู่ที่  1  ถนนนำทวี-ประกอบ  ต ำบลนำทวี  อ ำเภอนำทวี  จังหวัดสงขลำ  90160 
Tel. 074 371 805   โทรสำร 074 371 805 
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E-mail : nathawee@hotmail.com  www.facebook.com/nathawee.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


