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ส่วนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
ด้านความรู้
1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถ
สาเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จาแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สาเร็จการศึกษาของรุ่น
X 100
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา

การตรวจสอบข้อมูล
๑) กระบวนการดู แลและแนะแนวผู้ เรียนของสถานศึก ษา เพื่อให้ผู้เรีย น
สามารถสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน
๒) จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
๓) จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
๔) จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
๕) จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
6) ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
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ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
- ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
- อาหารและโภชนาการ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- สาขางานการโรงแรม
- สาขางานการท่องเที่ยว
รวม ปวช. 3
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก

จานวนผู้เรียน
จานวนผู้เรียนแรกเข้า
ของรุน่ ที่สาเร็จการศึกษา ของรุน่ ที่สาเร็จการศึกษา

ร้อยละ

117
45
39
70

84
25
22
49

71.79
55.56
56.41
70.00

8
79

5
67

62.50
84.81

32

22

68.75

33
24
447

20
21
315

60.61
87.50
70.47

115
51
8

109
43
2

94.78
84.31
25.00

12

10

83.33

105
72

86
60

81.90
83.33

(ธุรกิจค้าปลีกสรรพสินค้า)

- การจัดการธุรกิจค้าปลีก
(ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง)

- การจัดการสานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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จานวนผู้เรียน
ประเภทวิชา/
จานวนผู้เรียนแรกเข้า
สาขางาน/สาขาวิชา
ของรุน่ ที่สาเร็จการศึกษา ของรุน่ ที่สาเร็จการศึกษา
คหกรรม
- การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
10
10
- อาหารและโภชนาการ
88
79
- เทคโนโลยีความงาม
9
7
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
59
53
- การท่องเที่ยว
13
9
รวม ปวส. 2
542
468
รวม ปวช. 3/ปวส. 2
989
783

ร้อยละ
100.00
89.77
77.78
89.83
69.23
86.35
79.17

สรุประดับคุณภาพการดูแลและแนะแนวผู้เรียน
 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
ในปีการศึกษา 2562 มีผู้สาเร็จการศึกษา จานวนทั้งสิ้น 783 คน จาแนกเป็น
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 315 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จานวน 468 คน
เชิงคุณภาพ
ในปีการศึกษา 2562 มีผู้สาเร็จการศึกษา ร้อยละ 79.17 จาแนกเป็น ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 70.47 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ร้อยละ 86.35
ผลสะท้อน
สถานศึกษาให้การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาและระบบ
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาได้ปฏิบัติจนได้รับการยอมรับยกย่องจากบุคคลทั้งในระดับ
ชุมชน องค์กร และหน่วยงานภายนอกในวงกว้าง
2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการ
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา

Page | ๔๓
Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR

Quality Assurance and Education Standard Section

ผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผล
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
การประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับจานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็ นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์
การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
X 100
จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

การตรวจสอบข้อมูล
1) สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้
มีส มรรถนะในการเป็ น ผู้ ประกอบการหรื อ การประกอบอาชี พ อิส ระ หรื อ การพั ฒ นาผู้ เ รีย นให้ มี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา
2) จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่ านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
๓) จ านวนผู้ เรี ย นประสบความส าเร็ จ สู่ ก ารเป็ น ผู้ป ระกอบการหรื อ การ
ประกอบอาชีพอิสระ
4) ผลการประเมินศูน ย์บ่ม เพาะผู้ป ระกอบการอาชีว ศึก ษา ตามเกณฑ์
การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ
2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว
5
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว
4
ดีเลิศ
ร้อยละ 6๐.๐๐ - 6๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว
3
ดี
ร้อยละ 5๐.๐๐ - 5๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว
2
ปานกลาง
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บม่ เพาะฯ ในระดับ 1 ดาว
1
กาลังพัฒนา
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ผลการประเมิน
ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
คหกรรม
- คหกรรมธุรกิจ
- อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
ระดับ ปวส.
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก
- การจัดการสานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
- การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
- เทคโนโลยีความงาม

จานวนกลุ่มเป้าหมาย
จานวนผูเ้ รียน
ที่ผ่านการพัฒนา
ที่ประสบความสาเร็จ
การเป็นผูป้ ระกอบการ
สู่การเป็นผูป้ ระกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละ

5
5
-

5
2
-

100.00
40.00
-

5

5

100.00

3
9

4

44.44

5
32

5
21

100.00
65.63

6
5
5

6
5
-

100.00
100.00
-

5

-

-

6
8

6
5

100.00
62.50
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ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา

จานวนกลุ่มเป้าหมาย
จานวนผูเ้ รียน
ที่ผ่านการพัฒนา
ที่ประสบความสาเร็จ
การเป็นผูป้ ระกอบการ
สู่การเป็นผูป้ ระกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละ

อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
5
- การท่องเที่ยว
5
รวม
45
22
48.89
รวม ปวช./ปวส.
77
43
55.84
สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงาน
 ยอดเยี่ยม (5 ดาว)  ดีเลิศ (4 ดาว)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ในระดับคุณภาพ 
 ดี (3 ดาว)  ปานกลาง (2 ดาว)  กาลังพัฒนา (1 ดาว)

สรุประดับคุณภาพผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
1) สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะในการเป็ น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จานวนทั้งสิ้น 77 คน
2) ผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จานวนทั้งสิ้น 43 คน
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิ น
ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (5 ดาว)
ผลสะท้อน
สถานศึกษาส่งเสริมและให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการถ่ายทอด
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ อันนามาซึ่งการได้รับ
การประกาศเกียรติคุณจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอื่น
ในการเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
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3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดหรือเข้าร่วมกับ
หน่วยงานอื่น หรือมีการนามาใช้ประโยชน์ได้จริง ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
การประเมิน
๑) สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมประกวดนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในสถานศึกษา
๒) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไป
ใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด
๓) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไป
ใช้ ป ระโยชน์ จ ริ งในระดั บ ชุ ม ชนหรื อ ได้ รั บ รางวั ลจากการประกวด นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับภาค
๔) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไป
ใช้ ประโยชน์ จริ งในระดับ จั งหวัด หรื อ ได้ รับ รางวัล จากการประกวด นวั ตกรรม สิ่ ง ประดิ ษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ
๕) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไป
ใช้ประโยชน์จริง ในระดั บประเทศหรือได้ รับรางวัลจากการประกวด นวั ตกรรม สิ่ง ประดิ ษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ
การตรวจสอบข้อมูล
1) ผลการส่ง เสริม สนับ สนุน ให้ผู ้เ รีย นพัฒ นานวัต กรรม สิ่ง ประดิษ ฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในสถานศึกษา
๒) การน านวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ หรื อ งานวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
๓) รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่น ๆ
โดยไม่นับรางวัลชมเชย
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
ชื่อผลงาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เม็ดชาไข่มุกกึ่งสาเร็จรูป
Jelly Beat
เปลือกส้มโออบกรอบ
รสปลาหมึก
ขนมทองม้วนจากแป้ง
ข้าวสินเหล็กเสริมธัญพืช
เยลลี่เชคมะม่วงหาว
มะนาวโห่ในน้าขิง
ผลิตภัณฑ์กะปิลดโซเดียม
จากคางกุ้ง
โคมแขวนสร้างสรรค์
ด้วยลวดลายเรือกอและ
ผ้าทอเกาะยอ
เข็มกลัดลายศิลป์
ลูกยางพาราพืน้ ถิน่ ปักษ์ใต้
ผลิตภัณฑ์เสน่หศ์ ิลป์ถิ่นสองเล
กรอบสร้างสรรค์
ลวดลายเรือกอและ
ผสมผสานผ้าทอเกาะยอ
ดินปลูกไตรโคเดอร์มา
ผลิตภัณฑ์สารควบคุม
การเจริญเติบโตสาหรับ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไม้ดอก
ประเภทหัว

การได้รับรางวัล

การนาไปใช้ประโยชน์
สถานศึกษา ชุมชน

จังหวัด ประเทศ

จังหวัด

ภาค

/

/

/

/

/

ชาติ

นานาชาติ

/

/
/
/

/

/

/

/
/
/
/

/

/
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สรุประดับคุณภาพผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
ผลงานของผู้ เ รี ย นด้ า นนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล จากการประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวนทั้งสิ้น 11 ผลงาน
เชิงคุณภาพ
ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ดังนี้
(ระดับจังหวัด)
- รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (3 ผลงาน) จากการประกวดงาน “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง (3 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (2 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง (2 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ระดับภาค)
- รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค ภาคใต้ ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค ภาคใต้ ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค ภาคใต้ ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ระดับชาติ)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ชาติ ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลเหรียญเงิน (2 ผลงาน) จากการเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม “การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award
2020 ระดับอาชีวศึกษา ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจาปี 2563 ของสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผลสะท้อน
ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ได้นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนโดยให้การฝึกอบรมเพื่อนาไปใช้ประกอบอาชีพหรือพัฒนา
ต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการนาผลงานไปเผยแพร่ร่วมกับ หน่วยงาน
ภายนอกในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- เข้าร่ วมจัดแสดงนิท รรศการในงาน “วัน นักประดิษฐ์ ” ของสานักงานการวิจั ย
แห่งชาติ (วช.)
- เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ประจาปี 2562”
- เข้ า ร่ ว มให้ ก ารฝึ ก อบรมอาชี พ ตามโครงการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ในโรงเรี ย นต ารวจ
ตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ตาบลปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา
4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่ง เสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้า ร่วมการประกวด แข่ง ขัน ทางด้ านทั กษะวิ ชาชีพ ตามที่ สานัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
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การประเมิน
๑) สถานศึ กษามีก ารส่ ง เสริม สนั บสนุนให้มี การประกวด แข่ง ขันทั กษะ
วิชาชีพในระดับสถานศึกษา
๒) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด
๓) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค
๔) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ
๕) ผู้ เ รี ย นได้ รั บ รางวั ล จากการประกวด แข่ ง ขั น ทั กษะวิ ช าชี พ ในระดั บ
นานาชาติ
หมายเหตุ
1) รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิ ศ หรือคุณภาพมาตรฐาน
ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่นๆ ไม่นับรางวัลชมเชย
2) การแข่งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขัน
ของหน่วยงาน หรือองค์กร ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ ง ไม่ นับรวมการจัดกิจ กรรม
ประกวด แข่งขันของสถานศึกษาที่จัดขึ้นเอง โดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับสถานศึกษา
ในต่างประเทศ
การตรวจสอบข้อมูล
1) สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พในการเข้ าร่ ว มการประกวด แข่ ง ขั นทางด้ านทั กษะวิช าชี พ ทั้ ง ในระดั บ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๒) ผลการประกวด แข่ ง ขั น ทางด้ า นทั ก ษะวิ ช าชี พ ตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษากาหนด หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ผลการประเมิน
ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
คหกรรม
- คหกรรมเพื่อการโรงแรม
- อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
ระดับ ปวส.
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก
- การจัดการสานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
- การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
- เทคโนโลยีความงาม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
รวม ปวช./ปวส.

จานวนผูเ้ รียน
ที่ได้รบั รางวัล

ได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับ
จังหวัด

ระดับ
ภาค

ระดับ
ชาติ

ระดับ
นานาชาติ

3
2
-

/
/
-

/
/
-

/
-

-

3

/

/

-

-

4
3

/

/
-

-

-

3
2

/
/

/
/
20

/

2
2
1
3

/
/
/
/

/
-

/
-

-

4

-

/

-

-

2
-

/
-

/
-

-

-

2
1

/
/

/
/
17
37

/

-

-

-
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สรุประดับคุณภาพผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ มีจานวนทั้งสิ้น 37 คน
เชิงคุณภาพ
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียนในแต่ละระดับ จาแนกได้ดังนี้
1) ระดับจังหวัด
- รางวัลชนะเลิศ ระดับ เหรีย ญเงิน (การเขีย นแผนธุร กิจ ) สาขาวิช าการตลาด
งานประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับ เหรีย ญเงิน (การเขีย นแผนธุร กิจ ) สาขาวิช าการบัญ ชี
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การเขียนแผนธุรกิจ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
งานประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขัน ทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (ทักษะการนาเสนอขายสินค้า The Marketing
Challenge) สาขาวิชาการตลาด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาการเลขานุการ งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัล ชนะเลิศ (พิม พ์อัง กฤษด้ว ยคอมพิว เตอร์) สาขาวิช าการเลขานุก าร
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิ ศ (การใช้ เทคโนโลยี คอมพิว เตอร์ผลิ ตหนัง สื อราชการภายนอก)
สาขาวิชาการจัดการสานักงาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (การประดิษ ฐ์ดอกไม้สดแบบไทย) สาขาวิช าคหกรรมศาสตร์
งานประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
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- รางวั ลชนะเลิ ศ (การประยุ ก ต์ด อกไม้ ส ดแบบไทยเชิ ง ธุ รกิ จ สู่ มาตรฐานสากล)
สาขาวิช าการบริห ารงานคหกรรมศาสตร์ งานประชุม วิช าการองค์ก ารนัก วิช าชีพ ในอนาคต
แห่ง ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจัง หวัด ประจาปี
การศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (การออกแบบเครื่อ งประดับ ) สาขาวิชาคอมพิว เตอร์ก ราฟิก
งานประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (การออกแบบอาหารไทยเชิงธุรกิจ) สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (การประกอบอาหารไทยเชิง ธุรกิจ ประเภทข้าวแช่) สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (การออกแบบและการประกอบอาหารไทย
สู่มาตรฐานสากล) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่ง ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจัง หวัด ประจาปี
การศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การผสมเครื่องดื่มประเภท Classic Bartender)
สาขาวิชาการโรงแรม งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (การผสมเครื่องดื่มประเภท Flair Bartender) สาขาวิชาการโรงแรม
งานประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขัน ทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (การบริการอาหารและเครื่องดื่ม) สาขาวิชาการโรงแรม งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชี พและทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การนาเสนอรายการนาเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น) สาขาวิชาการท่องเที่ยว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
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- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (จัดทารายการนาเที่ยว “สุดยอดมัคคุเทศก์ ”)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
2) ระดับภาค
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (ทักษะการนาเสนอขายสินค้า The Marketing
Challenge) สาขาวิชาการตลาด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน (พิมพ์อัง กฤษด้วยคอมพิวเตอร์)
สาขาวิชาการเลขานุการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน (การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผลิตหนังสือราชการภายนอก) สาขาวิชาการจัดการสานักงาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30
ปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (การออกแบบเครื่อ งประดับ ) สาขาวิชาคอมพิว เตอร์ก ราฟิก
งานประชุม วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิ ศ (การออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่ มาตรฐานสากล)
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
- รางวั ลรองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 ระดั บ เหรี ย ญทองแดง (การบริ ก ารอาหารและ
เครื่องดื่ม) สาขาวิชาการโรงแรม งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
- รางวัลรองชนะเลิศ อัน ดับ 2 ระดับเหรียญเงิน (การนาเสนอรายการนาเที่ย ว
ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น) สาขาวิชาการท่องเที่ยว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา
2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (จัดทารายการนาเที่ยว “สุดยอดมัคคุเทศก์ ”)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
3) ระดับชาติ
- รางวัลชนะเลิศ (ทักษะการนาเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge)
สาขาวิชาการตลาด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562
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- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ ราชการ
ภายนอก) สาขาวิชาการจัดการสานักงาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทอง (การนาเสนอรายการนาเที่ยว
ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น) สาขาวิชาการท่องเที่ยว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทอง (จัดทารายการนาเที่ยว “สุดยอด
มัคคุเทศก์") สาขาวิชาการท่องเที่ยว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562
ผลสะท้อน
สถานศึกษาได้รับการยกย่องในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียนทั้ง ใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนได้รับ
การยอมรับ จากผู้ ปกครองในด้ านความรู้ค วามสามารถของผู้ เ รีย น อั น เป็ น ผลมาจากการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คาอธิบาย
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับ
จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จาแนกตามระดับ ประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ระดับ ปวช.
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
ของคะแนนเต็ม
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง ๒ ด้าน
จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวส.
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
ของคะแนนเต็ม
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง ๒ ด้าน
จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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การประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับ
ผู้เ รี ยนที่ ลงทะเบี ยนเรีย นครบทุ กรายวิ ช าตามโครงสร้า งหลั ก สู ตร โดยพิจ ารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
X 100
จานวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

การตรวจสอบข้อมูล
1) กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด
๒) จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร
๓) จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร
๔) จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ในครั้งแรก
๕) จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ในครั้งแรก
ผลการประเมิน
ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
คหกรรม
- ธุรกิจดอกไม้
และงานประดิษฐ์
- อาหารและโภชนาการ

จานวนผูเ้ รียน
จานวนผูเ้ รียน
ที่ผ่านการประเมิน
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
ตามโครงสร้างหลักสูตร

ร้อยละ

95
27
26
51

95
27
26
51

100.00
100.00
100.00
100.00

25

25

100.00

5

5

100.00

70

70

100.00
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ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก

จานวนผูเ้ รียน
จานวนผูเ้ รียน
ที่ผ่านการประเมิน
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
ตามโครงสร้างหลักสูตร

ร้อยละ

20
24
343

20
24
343

100.00
100.00
100.00

114
44
3

114
44
3

100.00
100.00
100.00

10

10

100.00

88
63

88
63

100.00
100.00

10

10

100.00

79
7

79
7

100.00
100.00

53
9

53
9

480
823

480
823

100.00
100.00
100.00
100.00

(ธุรกิจค้าปลีกสรรพสินค้า)

- การจัดการธุรกิจค้าปลีก
(ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง)

- การจัดการสานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
- การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
- เทคโนโลยีความงาม
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
รวม ปวช./ปวส.

สรุประดับคุณภาพผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จานวนทั้งสิ้น
823 คน จาแนกเป็น ผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จานวน 343 คน และผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2
จานวน 480 คน
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เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ 100
ผลสะท้อน
สถานประกอบการภาคเอกชนและภาคธุ ร กิ จ ให้ ก ารยอมรั บ และร่ ว มเป็ น ภาคี
เครือข่ายกับสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
ผู้เรียนไปสู่การพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีมาตรฐาน ในขณะเดียวกันสถานศึกษาได้รับการรับรองเป็น
องค์ก รที่มีห น้า ที่รับรองสมรรถนะของบุค คลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพ การท่อ งเที่ย ว
การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
คาอธิบาย
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้ างหลั กสู ตร จ าแนกตามระดั บ ประเภทวิ ชา สาขาวิ ชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา
การประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
X 100
จานวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

การตรวจสอบข้อมูล
1) จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร
๒) จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร
๓) จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป
๔) จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป
๕) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติด้านอาชีวศึกษา ในภาพรวม
ของสถานศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
คหกรรม
- ธุรกิจดอกไม้
และงานประดิษฐ์
- อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก
- การจัดการสานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวนผูเ้ รียนที่ได้คะแนน
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขนึ้ ไป

จานวนผูเ้ รียน
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร

ร้อยละ

91
26
23
48

96
27
26
51

94.79
96.30
88.46
94.12

20

24

83.33

5

6

83.33

63

70

90.00

18
20
314

20
23
343

90.00
86.96
91.55

99
29
10
64
56

111
44
13
89
63

89.19
65.91
76.92
71.91
88.89
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ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
คหกรรม
- การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
- เทคโนโลยีความงาม
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
รวม ปวช./ปวส.

จานวนผูเ้ รียนที่ได้คะแนน
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขนึ้ ไป

จานวนผูเ้ รียน
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร

ร้อยละ

6

10

60.00

59
4

80
7

73.75
57.14

36
8
371
685

53
9
479
822

67.93
88.89
77.45
83.33

สรุประดับคุณภาพผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สถานศึก ษามีผู้เ รีย นที่มีผ ลการทดสอบทางการศึกษระดับ ชาติด้า นอาชีวศึก ษา
(V-NET) จานวนทั้งสิ้น 685 คน จาแนกเป็น ผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จานวน 314 คน และ
ผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 จานวน 371 คน
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ร้อยละ 83.33
ผลสะท้อน
หน่วยงาน องค์ก ร และสถานประกอบการที่ร่ว มจัด การศึก ษาทั้ง ในระบบปกติ
และระบบ ทวิภาคีให้การยอมรับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่มี คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนให้ก ารยกย่อ งสถานศึกษาในการยกระดับความสามารถของผู้เรียนจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
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7) การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
คาอธิบาย
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อเทียบกับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ = จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทา หรือศึกษาต่อ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา

X 100

การตรวจสอบข้อมูล
1) กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาของสถานศึกษา
๒) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปี
ที่ผ่านมา
๓) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในปีที่ผ่านมา
๔) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปี
ที่ผ่านมาที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
5) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในปีที่ผ่านมาที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
6) มีผลการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อ
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ผลการประเมิน
ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
คหกรรม
- คหกรรมเพื่อการโรงแรม
- อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
ระดับ ปวส.
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก
- การจัดการสานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
- การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
รวม ปวช./ปวส.

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
ในปีที่ผ่านมา ที่มีงานทา
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ

ร้อยละ

100
51
23
59

103
55
23
61

97.09
92.73
100.00
96.72

35

41

85.37

8
56

9
62

88.89
90.32

51
20
403

55
22
431

92.73
90.91
93.50

117
54
14
76
56

124
63
14
80
60

94.36
85.71
100.00
95.00
93.33

7

9

77.78

53

53

100.00

36
13
426
829

40
15
458
889

96.00
86.67
93.01
93.25
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สรุประดับคุณภาพการมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จานวนทั้งสิ้น 829 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 93.25
ผลสะท้อน
สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และสถาน
ประกอบการในการรับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าทางาน หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถ
สาเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จาแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สาเร็จการศึกษาของรุ่น
X 100
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา

การตรวจสอบข้อมูล
๑) กระบวนการดู แลและแนะแนวผู้ เรียนของสถานศึก ษา เพื่อให้ผู้เรีย น
สามารถสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน
๒) จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
๓) จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
๔) จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
๕) จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
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6) ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
- ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
- อาหารและโภชนาการ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- สาขางานการโรงแรม
- สาขางานการท่องเที่ยว
รวม ปวช. 3
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก

จานวนผู้เรียน
จานวนผู้เรียนแรกเข้า
ของรุน่ ที่สาเร็จการศึกษา ของรุน่ ที่สาเร็จการศึกษา

ร้อยละ

117
45
39
70

84
25
22
49

71.79
55.56
56.41
70.00

8
79

5
67

62.50
84.81

32

22

68.75

33
24
447

20
21
315

60.61
87.50
70.47

115
51
8

109
43
2

94.78
84.31
25.00

(ธุรกิจค้าปลีกสรรพสินค้า)
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ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก

จานวนผู้เรียน
จานวนผู้เรียนแรกเข้า
ร้อยละ
ของรุน่ ที่สาเร็จการศึกษา ของรุน่ ที่สาเร็จการศึกษา
12
10
83.33

(ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง)

- การจัดการสานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
- การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
- เทคโนโลยีความงาม
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม ปวส. 2
รวม ปวช. 3/ปวส. 2

105
72

86
60

81.90
83.33

10
88
9

10
79
7

100.00
89.77
77.78

59
13
542
989

53
9
468
783

89.83
69.23
86.35
79.17

สรุประดับคุณภาพการดูแลและแนะแนวผู้เรียน
 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
ในปีการศึกษา 2562 มีผู้สาเร็จการศึกษา จานวนทั้งสิ้น 783 คน จาแนกเป็น
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 315 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จานวน 468 คน
เชิงคุณภาพ
ในปีการศึกษา 2562 มีผู้สาเร็จการศึกษา ร้อยละ 79.17 จาแนกเป็น ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 70.47 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ร้อยละ 86.35
ผลสะท้อน
สถานศึกษาให้การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาและระบบ
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาได้ปฏิบัติจนได้รับการยอมรับยกย่องจากบุคคลทั้งในระดับ
ชุมชน องค์กร และหน่วยงานภายนอกในวงกว้าง
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2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการ
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา
ผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผล
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
การประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับจานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์
การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
X 100
จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

การตรวจสอบข้อมูล
1) สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้
มีส มรรถนะในการเป็ น ผู้ ประกอบการหรื อ การประกอบอาชี พ อิส ระ หรื อ การพั ฒ นาผู้ เ รีย นให้ มี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา
2) จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่ านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
๓) จ านวนผู้ เรี ย นประสบความส าเร็ จ สู่ ก ารเป็ น ผู้ป ระกอบการหรื อ การ
ประกอบอาชีพอิสระ
4) ผลการประเมินศูน ย์บ่ม เพาะผู้ป ระกอบการอาชีว ศึก ษา ตามเกณฑ์
การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ
2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
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ผลการประเมิน
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว
5
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว
4
ดีเลิศ
ร้อยละ 6๐.๐๐ - 6๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว
3
ดี
ร้อยละ 5๐.๐๐ - 5๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว
2
ปานกลาง
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บม่ เพาะฯ ในระดับ 1 ดาว
1
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
คหกรรม
- คหกรรมธุรกิจ
- อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
ระดับ ปวส.
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก
- การจัดการสานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวนกลุ่มเป้าหมาย
จานวนผูเ้ รียน
ที่ผ่านการพัฒนา
ที่ประสบความสาเร็จ
การเป็นผูป้ ระกอบการ
สู่การเป็นผูป้ ระกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละ

5
5
-

5
2
-

100.00
40.00
-

5

5

100.00

3
9

4

44.44

5
32

5
21

100.00
65.63

6
5
5

6
5
-

100.00
100.00
-
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ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา

จานวนกลุ่มเป้าหมาย
จานวนผูเ้ รียน
ที่ผ่านการพัฒนา
ที่ประสบความสาเร็จ
การเป็นผูป้ ระกอบการ
สู่การเป็นผูป้ ระกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละ

คหกรรม
- การบริหารงาน
5
คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
6
6
100.00
- เทคโนโลยีความงาม
8
5
62.50
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
5
- การท่องเที่ยว
5
รวม
45
22
48.89
รวม ปวช./ปวส.
77
43
55.84
สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงาน
 ยอดเยี่ยม (5 ดาว)  ดีเลิศ (4 ดาว)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ในระดับคุณภาพ 
 ดี (3 ดาว)  ปานกลาง (2 ดาว)  กาลังพัฒนา (1 ดาว)

สรุประดับคุณภาพผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
1) สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะในการเป็ น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จานวนทั้งสิ้น 77 คน
2) ผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จานวนทั้งสิ้น 43 คน
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน
ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (5 ดาว) ระดับชาติ
ผลสะท้อน
สถานศึกษาส่งเสริมและให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการถ่ายทอด
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ อันนามาซึ่งการได้รับ
การประกาศเกียรติคุณจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
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การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอื่น
ในการเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดหรือเข้าร่วมกับ
หน่วยงานอื่น หรือมีการนามาใช้ประโยชน์ได้จริง ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
การประเมิน
๑) สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมประกวดนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในสถานศึกษา
๒) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไป
ใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด
๓) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไป
ใช้ ป ระโยชน์ จ ริ งในระดั บ ชุ ม ชนหรื อ ได้ รั บ รางวั ลจากการประกวด นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับภาค
๔) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไป
ใช้ ประโยชน์ จริ งในระดับ จั งหวัด หรื อ ได้ รับ รางวัล จากการประกวด นวั ตกรรม สิ่ ง ประดิ ษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ
๕) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไป
ใช้ประโยชน์จริง ในระดั บประเทศหรือได้ รับรางวัลจากการประกวด นวั ตกรรม สิ่ง ประดิ ษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ
การตรวจสอบข้อมูล
1) ผลการส่ง เสริม สนับ สนุน ให้ผู ้เ รีย นพัฒ นานวัต กรรม สิ่ง ประดิษ ฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในสถานศึกษา
๒) การน านวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ หรื อ งานวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
๓) รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่น ๆ
โดยไม่นับรางวัลชมเชย
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
ชื่อผลงาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เม็ดชาไข่มุกกึ่งสาเร็จรูป
Jelly Beat
เปลือกส้มโออบกรอบ
รสปลาหมึก
ขนมทองม้วนจากแป้ง
ข้าวสินเหล็กเสริมธัญพืช
เยลลี่เชคมะม่วงหาว
มะนาวโห่ในน้าขิง
ผลิตภัณฑ์กะปิลดโซเดียม
จากคางกุ้ง
โคมแขวนสร้างสรรค์
ด้วยลวดลายเรือกอและ
ผ้าทอเกาะยอ
เข็มกลัดลายศิลป์
ลูกยางพาราพืน้ ถิน่ ปักษ์ใต้
ผลิตภัณฑ์เสน่หศ์ ิลป์ถิ่นสองเล
กรอบสร้างสรรค์
ลวดลายเรือกอและ
ผสมผสานผ้าทอเกาะยอ
ดินปลูกไตรโคเดอร์มา
ผลิตภัณฑ์สารควบคุม
การเจริญเติบโตสาหรับ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไม้ดอก
ประเภทหัว

การได้รับรางวัล

การนาไปใช้ประโยชน์
สถานศึกษา ชุมชน

จังหวัด ประเทศ

จังหวัด

ภาค

/

/

/

/

/

ชาติ

นานาชาติ

/

/
/
/

/

/

/

/
/
/
/

/

/
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สรุประดับคุณภาพผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
ผลงานของผู้ เ รี ย นด้ า นนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล จากการประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวนทั้งสิ้น 11 ผลงาน
เชิงคุณภาพ
ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ดังนี้
(ระดับจังหวัด)
- รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (3 ผลงาน) จากการประกวดงาน “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง (3 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (2 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง (2 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ระดับภาค)
- รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค ภาคใต้ ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค ภาคใต้ ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค ภาคใต้ ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ระดับชาติ)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ชาติ ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลเหรียญเงิน (2 ผลงาน) จากการเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม “การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award
2020 ระดับอาชีวศึกษา ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจาปี 2563 ของสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผลสะท้อน
ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ได้นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนโดยให้การฝึกอบรมเพื่อนาไปใช้ประกอบอาชีพหรือพัฒนา
ต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการนาผลงานไปเผยแพร่ร่วมกับ หน่วยงาน
ภายนอกในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- เข้าร่ วมจัดแสดงนิท รรศการในงาน “วัน นักประดิษฐ์ ” ของสานักงานการวิจั ย
แห่งชาติ (วช.)
- เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ประจาปี 2562”
- เข้ า ร่ ว มให้ ก ารฝึ ก อบรมอาชี พ ตามโครงการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ในโรงเรี ย นต ารวจ
ตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ตาบลปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา
4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่ง เสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้า ร่วมการประกวด แข่ง ขัน ทางด้ านทั กษะวิ ชาชีพ ตามที่ สานัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
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การประเมิน
๑) สถานศึ กษามีก ารส่ ง เสริม สนั บสนุนให้มี การประกวด แข่ง ขันทั กษะ
วิชาชีพในระดับสถานศึกษา
๒) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด
๓) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค
๔) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ
๕) ผู้ เ รี ย นได้ รั บ รางวั ล จากการประกวด แข่ ง ขั น ทั กษะวิ ช าชี พ ในระดั บ
นานาชาติ
หมายเหตุ
1) รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐาน
ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่นๆ ไม่นับรางวัลชมเชย
2) การแข่งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขัน
ของหน่วยงาน หรือองค์กร ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ ง ไม่ นับรวมการจัดกิจ กรรม
ประกวด แข่งขันของสถานศึกษาที่จัดขึ้นเอง โดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับสถานศึกษา
ในต่างประเทศ
การตรวจสอบข้อมูล
1) สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พในการเข้ าร่ ว มการประกวด แข่ ง ขั นทางด้ านทั กษะวิช าชี พ ทั้ ง ในระดั บ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๒) ผลการประกวด แข่ ง ขั น ทางด้ า นทั ก ษะวิ ช าชี พ ตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษากาหนด หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ผลการประเมิน
ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
คหกรรม
- คหกรรมเพื่อการโรงแรม
- อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
ระดับ ปวส.
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก
- การจัดการสานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
- การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
- เทคโนโลยีความงาม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
รวม ปวช./ปวส.

จานวนผูเ้ รียน
ที่ได้รบั รางวัล

ได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับ
จังหวัด

ระดับ
ภาค

ระดับ
ชาติ

ระดับ
นานาชาติ

3
2
-

/
/
-

/
/
-

/
-

-

3

/

/

-

-

4
3

/

/
-

-

-

3
2

/
/

/
/
20

/

2
2
1
3

/
/
/
/

/
-

/
-

-

4

-

/

-

-

2
-

/
-

/
-

-

-

2
1

/
/

/
/
17
37

/

-

-

-
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สรุประดับคุณภาพผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ มีจานวนทั้งสิ้น 37 คน
เชิงคุณภาพ
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียนในแต่ละระดับ จาแนกได้ดังนี้
1) ระดับจังหวัด
- รางวัลชนะเลิศ ระดับ เหรีย ญเงิน (การเขีย นแผนธุร กิจ ) สาขาวิช าการตลาด
งานประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับ เหรีย ญเงิน (การเขีย นแผนธุร กิจ ) สาขาวิช าการบัญ ชี
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การเขียนแผนธุรกิจ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
งานประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย การแข่ง ขัน ทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (ทักษะการนาเสนอขายสินค้า The Marketing
Challenge) สาขาวิชาการตลาด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาการเลขานุการ งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัล ชนะเลิศ (พิม พ์อัง กฤษด้ว ยคอมพิว เตอร์) สาขาวิช าการเลขานุก าร
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิ ศ (การใช้ เทคโนโลยี คอมพิว เตอร์ผลิ ตหนัง สื อราชการภายนอก)
สาขาวิชาการจัดการสานักงาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (การประดิษ ฐ์ดอกไม้สดแบบไทย) สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร์
งานประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
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- รางวั ลชนะเลิ ศ (การประยุ ก ต์ด อกไม้ ส ดแบบไทยเชิ ง ธุ รกิ จ สู่ มาตรฐานสากล)
สาขาวิช าการบริห ารงานคหกรรมศาสตร์ งานประชุม วิช าการองค์ก ารนัก วิช าชีพ ในอนาคต
แห่ง ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจัง หวัด ประจาปี
การศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (การออกแบบเครื่อ งประดับ ) สาขาวิชาคอมพิว เตอร์ก ราฟิก
งานประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (การออกแบบอาหารไทยเชิงธุรกิจ) สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (การประกอบอาหารไทยเชิง ธุรกิจ ประเภทข้าวแช่) สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (การออกแบบและการประกอบอาหารไทย
สู่มาตรฐานสากล) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่ง ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจัง หวัด ประจาปี
การศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การผสมเครื่องดื่มประเภท Classic Bartender)
สาขาวิชาการโรงแรม งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (การผสมเครื่องดื่มประเภท Flair Bartender) สาขาวิชาการโรงแรม
งานประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขัน ทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (การบริการอาหารและเครื่องดื่ม) สาขาวิชาการโรงแรม งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การนาเสนอรายการนาเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น) สาขาวิชาการท่องเที่ยว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
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- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (จัดทารายการนาเที่ยว “สุดยอดมัคคุเทศก์ ”)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
2) ระดับภาค
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (ทักษะการนาเสนอขายสินค้า The Marketing
Challenge) สาขาวิชาการตลาด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน (พิมพ์อัง กฤษด้วยคอมพิวเตอร์)
สาขาวิชาการเลขานุการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน (การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผลิตหนังสือราชการภายนอก) สาขาวิชาการจัดการสานักงาน งานประชุมวิชาการองค์ การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30
ปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (การออกแบบเครื่อ งประดับ ) สาขาวิชาคอมพิว เตอร์ก ราฟิก
งานประชุม วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิ ศ (การออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่ มาตรฐานสากล)
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
- รางวั ลรองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 ระดั บ เหรี ย ญทองแดง (การบริ ก ารอาหารและ
เครื่องดื่ม) สาขาวิชาการโรงแรม งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
- รางวัลรองชนะเลิศ อัน ดับ 2 ระดับเหรียญเงิน (การนาเสนอรายการนาเที่ย ว
ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น) สาขาวิชาการท่องเที่ยว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา
2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (จัดทารายการนาเที่ยว “สุดยอดมัคคุเทศก์ ”)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
3) ระดับชาติ
- รางวัลชนะเลิศ (ทักษะการนาเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge)
สาขาวิชาการตลาด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562
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- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ ราชการ
ภายนอก) สาขาวิชาการจัดการสานักงาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทอง (การนาเสนอรายการนาเที่ยว
ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น) สาขาวิชาการท่องเที่ยว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทอง (จัดทารายการนาเที่ยว “สุดยอด
มัคคุเทศก์") สาขาวิชาการท่องเที่ยว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562
ผลสะท้อน
สถานศึกษาได้รับการยกย่องในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียนทั้ง ใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนได้รับ
การยอมรับ จากผู้ ปกครองในด้ านความรู้ค วามสามารถของผู้ เ รีย น อั น เป็ น ผลมาจากการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คาอธิบาย
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับ
จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จาแนกตามระดับ ประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ระดับ ปวช.
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
ของคะแนนเต็ม
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง ๒ ด้าน
จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวส.
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
ของคะแนนเต็ม
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง ๒ ด้าน
จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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การประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับ
ผู้เ รี ยนที่ ลงทะเบี ยนเรีย นครบทุ กรายวิ ช าตามโครงสร้า งหลั ก สู ตร โดยพิจ ารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
X 100
จานวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

การตรวจสอบข้อมูล
1) กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด
๒) จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร
๓) จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร
๔) จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ในครั้งแรก
๕) จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ในครั้งแรก
ผลการประเมิน
ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
คหกรรม
- ธุรกิจดอกไม้
และงานประดิษฐ์
- อาหารและโภชนาการ

จานวนผูเ้ รียน
จานวนผูเ้ รียน
ที่ผ่านการประเมิน
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
ตามโครงสร้างหลักสูตร

ร้อยละ

95
27
26
51

95
27
26
51

100.00
100.00
100.00
100.00

25

25

100.00

5

5

100.00

70

70

100.00
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ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก

จานวนผูเ้ รียน
จานวนผูเ้ รียน
ที่ผ่านการประเมิน
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
ตามโครงสร้างหลักสูตร

ร้อยละ

20
24
343

20
24
343

100.00
100.00
100.00

114
44
3

114
44
3

100.00
100.00
100.00

10

10

100.00

88
63

88
63

100.00
100.00

10

10

100.00

79
7

79
7

100.00
100.00

53
9

53
9

480
823

480
823

100.00
100.00
100.00
100.00

(ธุรกิจค้าปลีกสรรพสินค้า)

- การจัดการธุรกิจค้าปลีก
(ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง)

- การจัดการสานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
- การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
- เทคโนโลยีความงาม
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
รวม ปวช./ปวส.

สรุประดับคุณภาพผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จานวนทั้งสิ้น
823 คน จาแนกเป็น ผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จานวน 343 คน และผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2
จานวน 480 คน
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เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ 100
ผลสะท้อน
สถานประกอบการภาคเอกชนและภาคธุ ร กิ จ ให้ ก ารยอมรั บ และร่ ว มเป็ น ภาคี
เครือข่ายกับสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
ผู้เรียนไปสู่การพัฒนาฝีมื อแรงงานที่มีมาตรฐาน ในขณะเดียวกันสถานศึกษาได้รับการรับรองเป็น
องค์ก รที่มีห น้า ที่รับรองสมรรถนะของบุค คลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพ การท่อ งเที่ย ว
การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
คาอธิบาย
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้ างหลั กสู ตร จ าแนกตามระดั บ ประเภทวิ ชา สาขาวิ ชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา
การประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
X 100
จานวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

การตรวจสอบข้อมูล
1) จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร
๒) จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร
๓) จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป
๔) จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป
๕) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติด้านอาชีวศึกษา ในภาพรวม
ของสถานศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
คหกรรม
- ธุรกิจดอกไม้
และงานประดิษฐ์
- อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก
- การจัดการสานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวนผูเ้ รียนที่ได้คะแนน
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขนึ้ ไป

จานวนผูเ้ รียน
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร

ร้อยละ

91
26
23
48

96
27
26
51

94.79
96.30
88.46
94.12

20

24

83.33

5

6

83.33

63

70

90.0

18
20
314

20
23
343

90.00
86.96
91.55

99
29
10
64
56

111
44
13
89
63

89.19
65.91
76.92
71.91
88.89
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ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
คหกรรม
- การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
- เทคโนโลยีความงาม
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
รวม ปวช./ปวส.

จานวนผูเ้ รียนที่ได้คะแนน
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขนึ้ ไป

จานวนผูเ้ รียน
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร

ร้อยละ

6

10

60.00

59
4

80
7

73.75
57.14

36
8
371
685

53
9
479
822

67.93
88.89
77.45
83.33

สรุประดับคุณภาพผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สถานศึก ษามีผู้เ รีย นที่มีผ ลการทดสอบทางการศึกษระดับ ชาติด้า นอาชีวศึก ษา
(V-NET) จานวนทั้งสิ้น 685 คน จาแนกเป็น ผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จานวน 314 คน และ
ผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 จานวน 371 คน
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ร้อยละ 83.33
ผลสะท้อน
หน่วยงาน องค์ก ร และสถานประกอบการที่ร่ว มจัด การศึก ษาทั้ง ในระบบปกติ
และระบบ ทวิภาคีให้การยอมรับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่มี คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนให้ก ารยกย่อ งสถานศึกษาในการยกระดับความสามารถของผู้เรียนจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
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7) การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
คาอธิบาย
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ = จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทา หรือศึกษาต่อ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา

X 100

การตรวจสอบข้อมูล
1) กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาของสถานศึกษา
๒) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปี
ที่ผ่านมา
๓) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในปีที่ผ่านมา
๔) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปี
ที่ผ่านมาที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
5) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในปีที่ผ่านมาที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
6) มีผลการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อ
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ผลการประเมิน
ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
คหกรรม
- คหกรรมเพื่อการโรงแรม
- อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
ระดับ ปวส.
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก
- การจัดการสานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
- การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
รวม ปวช./ปวส.

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
ในปีที่ผ่านมา ที่มีงานทา
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ

ร้อยละ

100
51
23
59

103
55
23
61

97.09
92.73
100.00
96.72

35

41

85.37

8
56

9
62

88.89
90.32

51
20
403

55
22
431

92.73
90.91
93.50

117
54
14
76
56

124
63
14
80
60

94.36
85.71
100.00
95.00
93.33

7

9

77.78

53

53

100.00

36
13

40
15

96.00
86.67

426
829

458
889

93.01
93.25
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สรุประดับคุณภาพการมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จานวนทั้งสิ้น 829 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 93.25
ผลสะท้อน
สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และสถาน
ประกอบการในการรับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าทางาน หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถ
สาเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จาแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สาเร็จการศึกษาของรุ่น
X 100
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา

การตรวจสอบข้อมูล
๑) กระบวนการดู แลและแนะแนวผู้ เรียนของสถานศึก ษา เพื่อให้ผู้เรีย น
สามารถสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน
๒) จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
๓) จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
๔) จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
๕) จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
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6) ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
จานวนผู้เรียน
ประเภทวิชา/
จานวนผู้เรียนแรกเข้า
ร้อยละ
สาขางาน/สาขาวิชา
ของรุน่ ที่สาเร็จการศึกษา ของรุน่ ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
- ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
- อาหารและโภชนาการ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- สาขางานการโรงแรม
- สาขางานการท่องเที่ยว
รวม ปวช. 3
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก

117
45
39
70

84
25
22
49

71.79
55.56
56.41
70.00

8
79

5
67

62.50
84.81

32

22

68.75

33
24
447

20
21
315

60.61
87.50
70.47

115
51
8

109
43
2

94.78
84.31
25.00

12

10

83.33

(ธุรกิจค้าปลีกสรรพสินค้า)

- การจัดการธุรกิจค้าปลีก
(ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง)
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จานวนผู้เรียน
ประเภทวิชา/
จานวนผู้เรียนแรกเข้า
สาขางาน/สาขาวิชา
ของรุน่ ที่สาเร็จการศึกษา ของรุน่ ที่สาเร็จการศึกษา
- การจัดการสานักงาน
105
86
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
72
60
คหกรรม
- การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
10
10
- อาหารและโภชนาการ
88
79
- เทคโนโลยีความงาม
9
7
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
59
53
- การท่องเที่ยว
13
9
รวม ปวส. 2
542
468
รวม ปวช. 3/ปวส. 2
989
783

ร้อยละ
81.90
83.33
100.00
89.77
77.78
89.83
69.23
86.35
79.17

สรุประดับคุณภาพการดูแลและแนะแนวผู้เรียน
 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
ในปีการศึกษา 2562 มีผู้สาเร็จการศึกษา จานวนทั้งสิ้น 783 คน จาแนกเป็น
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 315 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จานวน 468 คน
เชิงคุณภาพ
ในปีการศึกษา 2562 มีผู้สาเร็จการศึกษา ร้อยละ 79.17 จาแนกเป็น ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 70.47 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ร้อยละ 86.35
ผลสะท้อน
สถานศึกษาให้การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาและระบบ
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาได้ปฏิบัติจนได้รับการยอมรับยกย่องจากบุคคลทั้งในระดับ
ชุมชน องค์กร และหน่วยงานภายนอกในวงกว้าง
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2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คาอธิบาย
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง ประสงค์ หมายถึง ผู้เรีย น
เป็น คนดี แสดงออกทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา ภูมิปัญ ญาไทย มีจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับ สนุนให้ผู้เรียน
ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัด
กิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผล
การประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
การประเมิน
๑) ผู้เ รียนน้อ ยกว่า ร้อยละ 60 มีความรับผิด ชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่ วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา
กล้ าแสดงออก ภู มิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่ าและร่วมพั ฒนาภู มิปั ญญาไทย มีจิ ตส านึ กในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
๒) ผู้เรียนร้อยละ 6๐ - 6๙.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา
กล้า แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง
เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด
๓) ผู้เรียนร้อยละ 70 - 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา
กล้า แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐาน
ดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด
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4) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ - 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา
กล้า แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง
เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค
๕) ผู้เ รีย นร้อ ยละ 90 ขึ้น ไป มีค วามรับ ผิด ชอบ ซื่อ สัต ย์ และเสีย สละ
เพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา
กล้า แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการ
อนุรัก ษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม หรือ มีผ ลการประเมิน กิจ กรรม องค์ก ารนัก วิช าชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การ
มาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ
การตรวจสอบข้อมูล
๑) จานวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
2) จานวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใ จในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา
ภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์
๔) ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 5
มีผลการประเมินตามข้อ 4
มีผลการประเมินตามข้อ 3
มีผลการประเมินตามข้อ 2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ผลการประเมิน
ภาควิชา
ระดับ ปวช.
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
คหกรรม
- คหกรรมเพื่อการโรงแรม
- อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
ระดับ ปวส.
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก
- การจัดการสานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
- การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
- เทคโนโลยีความงาม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
รวม ปวช./ปวส.

จานวนผูเ้ รียน
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์

จานวนผูเ้ รียนทั้งหมด

ร้อยละ

295
84
81
181

341
108
87
210

86.51
77.78
93.10
86.19

73

101

72.28

15
169

17
197

88.24
85.79

112
64
1,074

125
74
1,260

89.60
86.49
85.24

221
84
39
147
110

232
100
46
162
120

95.26
84.00
84.78
90.74
91.67

11

11

100.00

157
15

171
16

91.81
93.75

119
29
932
2,006

140
36
1,034
2,294

85.00
80.56
90.14
87.45
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สรุประดับคุณภาพผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ
ซื่ อ สั ต ย์ แ ละเสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม มี ค วามเป็ น ประชาธิ ป ไตย ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งเป็ น
กัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย
มีจิตสานึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจานวนทั้งสิ้น 2,006 คน
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐาน
ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
ผลสะท้อน
สถานศึกษาส่งเสริมและจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การเสียสละเพื่อส่วนรวม การทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า
และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาให้
สถานศึกษาได้รับการยอมรับ ยกย่องจากผู้ปกครอง ชุมชน สัง คม และองค์กร หน่วยงานภายนอก
ตลอดจนได้รับการประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐาน
ดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ จากการประเมินการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ (อวท.) ตามที่
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยกาหนด ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจาปีการศึกษา 2562
3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการ
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา
ผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผล
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
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การประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับจานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์
การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
X 100
จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

การตรวจสอบข้อมูล
1) สถานศึกษามีกระบวนการในการส่ง เสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้ มี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา
2) จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่ านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
๓) จ านวนผู้ เรี ย นประสบความส าเร็ จ สู่ ก ารเป็ น ผู้ป ระกอบการหรื อ การ
ประกอบอาชีพอิสระ
4) ผลการประเมินศูน ย์บ่ม เพาะผู้ป ระกอบการอาชีว ศึก ษา ตามเกณฑ์
การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ
2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว
5
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว
4
ดีเลิศ
ร้อยละ 6๐.๐๐ - 6๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว
3
ดี
ร้อยละ 5๐.๐๐ - 5๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว
2
ปานกลาง
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บม่ เพาะฯ ในระดับ 1 ดาว
1
กาลังพัฒนา
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ผลการประเมิน
ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
คหกรรม
- คหกรรมธุรกิจ
- อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
ระดับ ปวส.
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก
- การจัดการสานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
- การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
- เทคโนโลยีความงาม

จานวนกลุ่มเป้าหมาย
จานวนผูเ้ รียน
ที่ผ่านการพัฒนา
ที่ประสบความสาเร็จ
การเป็นผูป้ ระกอบการ
สู่การเป็นผูป้ ระกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละ

5
5
-

5
2
-

100.00
40.00
-

5

5

100.00

3
9

4

44.44

5
32

5
21

100.00
65.63

6
5
5

6
5
-

100.00
100.00
-

5

-

-

6
8

6
5

100.00
62.50
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ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา

จานวนกลุ่มเป้าหมาย
จานวนผูเ้ รียน
ที่ผ่านการพัฒนา
ที่ประสบความสาเร็จ
การเป็นผูป้ ระกอบการ
สู่การเป็นผูป้ ระกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละ

อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
5
- การท่องเที่ยว
5
รวม
45
22
48.89
รวม ปวช./ปวส.
77
43
55.84
สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงาน
 ยอดเยี่ยม (5 ดาว)  ดีเลิศ (4 ดาว)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ในระดับคุณภาพ 
 ดี (3 ดาว)  ปานกลาง (2 ดาว)  กาลังพัฒนา (1 ดาว)

สรุประดับคุณภาพผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
1) สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะในการเป็ น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จานวนทั้งสิ้น 77 คน
2) ผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จานวนทั้งสิ้น 43 คน
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน
ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (5 ดาว)
ผลสะท้อน
สถานศึกษาส่งเสริมและให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการถ่ายทอด
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ อันนามาซึ่งการได้รับ
การประกาศเกียรติคุณจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอื่น
ในการเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
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4) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดหรือเข้าร่วมกับ
หน่วยงานอื่น หรือมีการนามาใช้ประโยชน์ได้จริง ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
การประเมิน
๑) สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมประกวดนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในสถานศึกษา
๒) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไป
ใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด
๓) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไป
ใช้ ป ระโยชน์ จ ริ งในระดั บ ชุ ม ชนหรื อ ได้ รั บ รางวั ลจากการประกวด นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับภาค
๔) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไป
ใช้ ประโยชน์ จริ งในระดับ จั งหวัด หรื อ ได้ รับ รางวัล จากการประกวด นวั ตกรรม สิ่ ง ประดิ ษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ
๕) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไป
ใช้ประโยชน์จริง ในระดั บประเทศหรือได้ รับรางวัลจากการประกวด นวั ตกรรม สิ่ง ประดิ ษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ
การตรวจสอบข้อมูล
1) ผลการส่ง เสริม สนับ สนุน ให้ผู ้เ รีย นพัฒ นานวัต กรรม สิ่ง ประดิษ ฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในสถานศึกษา
๒) การน านวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ หรื อ งานวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
๓) รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่น ๆ
โดยไม่นับรางวัลชมเชย
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
ชื่อผลงาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เม็ดชาไข่มุกกึ่งสาเร็จรูป
Jelly Beat
เปลือกส้มโออบกรอบ
รสปลาหมึก
ขนมทองม้วนจากแป้ง
ข้าวสินเหล็กเสริมธัญพืช
เยลลี่เชคมะม่วงหาว
มะนาวโห่ในน้าขิง
ผลิตภัณฑ์กะปิลดโซเดียม
จากคางกุ้ง
โคมแขวนสร้างสรรค์
ด้วยลวดลายเรือกอและ
ผ้าทอเกาะยอ
เข็มกลัดลายศิลป์
ลูกยางพาราพืน้ ถิน่ ปักษ์ใต้
ผลิตภัณฑ์เสน่หศ์ ิลป์ถิ่นสองเล
กรอบสร้างสรรค์
ลวดลายเรือกอและ
ผสมผสานผ้าทอเกาะยอ
ดินปลูกไตรโคเดอร์มา
ผลิตภัณฑ์สารควบคุม
การเจริญเติบโตสาหรับ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไม้ดอก
ประเภทหัว

การได้รับรางวัล

การนาไปใช้ประโยชน์
สถานศึกษา ชุมชน

จังหวัด ประเทศ

จังหวัด

ภาค

/

/

/

/

/

ชาติ

นานาชาติ

/

/
/
/

/

/

/

/
/
/
/

/

/
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สรุประดับคุณภาพผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
ผลงานของผู้ เ รี ย นด้ า นนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล จากการประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวนทั้งสิ้น 11 ผลงาน
เชิงคุณภาพ
ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ดังนี้
(ระดับจังหวัด)
- รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (3 ผลงาน) จากการประกวดงาน “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง (3 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (2 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง (2 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ระดับภาค)
- รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค ภาคใต้ ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค ภาคใต้ ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค ภาคใต้ ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ระดับชาติ)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ชาติ ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลเหรียญเงิน (2 ผลงาน) จากการเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม “การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award
2020 ระดับอาชีวศึกษา ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจาปี 2563 ของสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผลสะท้อน
ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ได้นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนโดยให้การฝึกอบรมเพื่อนาไปใช้ประกอบอาชีพหรือพัฒนา
ต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการนาผลงานไปเผยแพร่ร่วมกับ หน่วยงาน
ภายนอกในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- เข้าร่ วมจัดแสดงนิท รรศการในงาน “วัน นักประดิษฐ์ ” ของสานักงานการวิจั ย
แห่งชาติ (วช.)
- เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ประจาปี 2562”
- เข้ า ร่ ว มให้ ก ารฝึ ก อบรมอาชี พ ตามโครงการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ในโรงเรี ย นต ารวจ
ตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ตาบลปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา
5) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่ง เสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้า ร่วมการประกวด แข่ง ขัน ทางด้ านทั กษะวิ ชาชีพ ตามที่ สานัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
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การประเมิน
๑) สถานศึ กษามีก ารส่ ง เสริม สนั บสนุนให้มี การประกวด แข่ง ขันทั กษะ
วิชาชีพในระดับสถานศึกษา
๒) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด
๓) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค
๔) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ
๕) ผู้ เ รี ย นได้ รั บ รางวั ล จากการประกวด แข่ ง ขั น ทั กษะวิ ช าชี พ ในระดั บ
นานาชาติ
หมายเหตุ
1) รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิ ศ หรือคุณภาพมาตรฐาน
ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่นๆ ไม่นับรางวัลชมเชย
2) การแข่งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขัน
ของหน่วยงาน หรือองค์กร ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ ง ไม่ นับรวมการจัดกิจ กรรม
ประกวด แข่งขันของสถานศึกษาที่จัดขึ้นเอง โดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับสถานศึกษา
ในต่างประเทศ
การตรวจสอบข้อมูล
1) สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พในการเข้ าร่ ว มการประกวด แข่ ง ขั นทางด้ านทั กษะวิช าชี พ ทั้ ง ในระดั บ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๒) ผลการประกวด แข่ ง ขั น ทางด้ า นทั ก ษะวิ ช าชี พ ตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษากาหนด หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ผลการประเมิน
ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
คหกรรม
- คหกรรมเพื่อการโรงแรม
- อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
ระดับ ปวส.
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก
- การจัดการสานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
- การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
- เทคโนโลยีความงาม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
รวม ปวช./ปวส.

จานวนผูเ้ รียน
ที่ได้รบั รางวัล

ได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับ
จังหวัด

ระดับ
ภาค

ระดับ
ชาติ

ระดับ
นานาชาติ

3
2
-

/
/
-

/
/
-

/
-

-

3

/

/

-

-

4
3

/

/
-

-

-

3
2

/
/

/
/
20

/

2
2
1
3

/
/
/
/

/
-

/
-

-

4

-

/

-

-

2
-

/
-

/
-

-

-

2
1

/
/

/
/
17
37

/

-

-

-
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สรุประดับคุณภาพผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ มีจานวนทั้งสิ้น 37 คน
เชิงคุณภาพ
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียนในแต่ละระดับ จาแนกได้ดังนี้
1) ระดับจังหวัด
- รางวัลชนะเลิศ ระดับ เหรีย ญเงิน (การเขีย นแผนธุร กิจ ) สาขาวิช าการตลาด
งานประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับ เหรีย ญเงิน (การเขีย นแผนธุร กิจ ) สาขาวิช าการบัญ ชี
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การเขียนแผนธุรกิจ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
งานประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขัน ทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (ทักษะการนาเสนอขายสินค้า The Marketing
Challenge) สาขาวิชาการตลาด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาการเลขานุการ งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัล ชนะเลิศ (พิม พ์อัง กฤษด้ว ยคอมพิว เตอร์) สาขาวิช าการเลขานุก าร
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขั นทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิ ศ (การใช้ เทคโนโลยี คอมพิว เตอร์ผลิ ตหนัง สื อราชการภายนอก)
สาขาวิชาการจัดการสานักงาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (การประดิษ ฐ์ดอกไม้สดแบบไทย) สาขาวิช าคหกรรมศาสตร์
งานประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
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- รางวั ลชนะเลิ ศ (การประยุ ก ต์ด อกไม้ ส ดแบบไทยเชิ ง ธุ รกิ จ สู่ มาตรฐานสากล)
สาขาวิช าการบริห ารงานคหกรรมศาสตร์ งานประชุม วิช าการองค์ก ารนัก วิช าชีพ ในอนาคต
แห่ง ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจัง หวัด ประจาปี
การศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (การออกแบบเครื่อ งประดับ ) สาขาวิชาคอมพิว เตอร์ก ราฟิก
งานประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (การออกแบบอาหารไทยเชิงธุรกิจ) สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (การประกอบอาหารไทยเชิง ธุรกิจ ประเภทข้าวแช่) สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (การออกแบบและการประกอบอาหารไทย
สู่มาตรฐานสากล) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ งานประชุมวิ ชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่ง ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจัง หวัด ประจาปี
การศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การผสมเครื่องดื่มประเภท Classic Bartender)
สาขาวิชาการโรงแรม งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (การผสมเครื่องดื่มประเภท Flair Bartender) สาขาวิชาการโรงแรม
งานประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชี พในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขัน ทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (การบริการอาหารและเครื่องดื่ม) สาขาวิชาการโรงแรม งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทั กษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การนาเสนอรายการนาเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น) สาขาวิชาการท่องเที่ยว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
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- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (จัดทารายการนาเที่ยว “สุดยอดมัคคุเทศก์ ”)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562
2) ระดับภาค
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (ทักษะการนาเสนอขายสินค้า The Marketing
Challenge) สาขาวิชาการตลาด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน (พิมพ์อัง กฤษด้วยคอมพิวเตอร์)
สาขาวิชาการเลขานุการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
- รางวั ลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน (การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผลิตหนังสือราชการภายนอก) สาขาวิชาการจัดการสานักงาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30
ปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิศ (การออกแบบเครื่อ งประดับ ) สาขาวิชาคอมพิว เตอร์ก ราฟิก
งานประชุม วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่ง ขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
- รางวัลชนะเลิ ศ (การออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่ มาตรฐานสากล)
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
- รางวั ลรองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 ระดั บ เหรี ย ญทองแดง (การบริ ก ารอาหารและ
เครื่องดื่ม) สาขาวิ ชาการโรงแรม งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
- รางวัลรองชนะเลิศ อัน ดับ 2 ระดับเหรียญเงิน (การนาเสนอรายการนาเที่ย ว
ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น) สาขาวิชาการท่องเที่ยว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา
2562
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (จัดทารายการนาเที่ยว “สุดยอดมัคคุเทศก์ ”)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
3) ระดับชาติ
- รางวัลชนะเลิศ (ทักษะการนาเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge)
สาขาวิชาการตลาด งานประชุมวิชาการองค์การนั กวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562
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- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ ราชการ
ภายนอก) สาขาวิชาการจั ดการสานัก งาน งานประชุ มวิช าการองค์ก ารนัก วิชาชีพในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทอง (การนาเสนอรายการนาเที่ยว
ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น) สาขาวิชาการท่องเที่ยว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทอง (จัดทารายการนาเที่ยว “สุดยอด
มัคคุเทศก์") สาขาวิชาการท่องเที่ยว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562
ผลสะท้อน
สถานศึกษาได้รับการยกย่องในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียนทั้ง ใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนได้รับ
การยอมรับ จากผู้ ปกครองในด้ านความรู้ค วามสามารถของผู้ เ รีย น อั น เป็ น ผลมาจากการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คาอธิบาย
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับ
จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จาแนกตามระดับ ประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ระดับ ปวช.
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
ของคะแนนเต็ม
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง ๒ ด้าน
จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวส.
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
ของคะแนนเต็ม
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง ๒ ด้าน
จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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การประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับ
ผู้เ รี ยนที่ ลงทะเบี ยนเรีย นครบทุ กรายวิ ช าตามโครงสร้า งหลั ก สู ตร โดยพิจ ารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
X 100
จานวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

การตรวจสอบข้อมูล
1) กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด
๒) จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร
๓) จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร
๔) จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ในครั้งแรก
๕) จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ในครั้งแรก
ผลการประเมิน
ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
คหกรรม
- ธุรกิจดอกไม้
และงานประดิษฐ์
- อาหารและโภชนาการ

จานวนผูเ้ รียน
จานวนผูเ้ รียน
ที่ผ่านการประเมิน
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
ตามโครงสร้างหลักสูตร

ร้อยละ

95
27
26
51

95
27
26
51

100.00
100.00
100.00
100.00

25

25

100.00

5

5

100.00

70

70

100.00
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ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก

จานวนผูเ้ รียน
จานวนผูเ้ รียน
ที่ผ่านการประเมิน
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
ตามโครงสร้างหลักสูตร

ร้อยละ

20
24
343

20
24
343

100.00
100.00
100.00

114
44
3

114
44
3

100.00
100.00
100.00

10

10

100.00

88
63

88
63

100.00
100.00

10

10

100.00

79
7

79
7

100.00
100.00

53
9

53
9

480
823

480
823

100.00
100.00
100.00
100.00

(ธุรกิจค้าปลีกสรรพสินค้า)

- การจัดการธุรกิจค้าปลีก
(ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง)

- การจัดการสานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
- การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
- เทคโนโลยีความงาม
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
รวม ปวช./ปวส.

สรุประดับคุณภาพผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จานวนทั้งสิ้น
823 คน จาแนกเป็น ผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จานวน 343 คน และผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2
จานวน 480 คน
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เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ 100
ผลสะท้อน
สถานประกอบการภาคเอกชนและภาคธุ ร กิ จ ให้ ก ารยอมรั บ และร่ ว มเป็ น ภาคี
เครือข่ายกับสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
ผู้เรียนไปสู่การพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีมาตรฐาน ในขณะเดียวกันสถานศึกษาได้รับการรับรองเป็น
องค์ก รที่มีห น้า ที่รับรองสมรรถนะของบุค คลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพ การท่อ งเที่ ย ว
การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
คาอธิบาย
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
X 100
จานวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

การตรวจสอบข้อมูล
1) จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร
๒) จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร
๓) จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป
๔) จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป
๕) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติด้านอาชีวศึกษา ในภาพรวม
ของสถานศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
คหกรรม
- ธุรกิจดอกไม้
และงานประดิษฐ์
- อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก
- การจัดการสานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวนผูเ้ รียนที่ได้คะแนน
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขนึ้ ไป

จานวนผูเ้ รียน
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร

ร้อยละ

91
26
23
48

96
27
26
51

94.79
96.30
88.46
94.12

20

24

83.33

5

6

83.33

63

70

90.0

18
20
314

20
23
343

90.00
86.96
91.55

99
29
10
64
56

111
44
13
89
63

89.19
65.91
76.92
71.91
88.89

Page | ๑๑๐
Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR

Quality Assurance and Education Standard Section

ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
คหกรรม
- การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
- เทคโนโลยีความงาม
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
รวม ปวช./ปวส.

จานวนผูเ้ รียนที่ได้คะแนน
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขนึ้ ไป

จานวนผูเ้ รียน
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร

ร้อยละ

6

10

60.00

59
4

80
7

73.75
57.14

36
8
371
685

53
9
479
822

67.93
88.89
77.45
83.33

สรุประดับคุณภาพผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สถานศึก ษามีผู้เ รีย นที่มีผ ลการทดสอบทางการศึกษระดับ ชาติด้า นอาชีวศึก ษา
(V-NET) จานวนทั้งสิ้น 685 คน จาแนกเป็น ผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จานวน 314 คน และ
ผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 จานวน 371 คน
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ร้อยละ 83.33
ผลสะท้อน
หน่วยงาน องค์ก ร และสถานประกอบการที่ร่ว มจัด การศึก ษาทั้ง ในระบบปกติ
และระบบ ทวิภาคีให้การยอมรับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่มี คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนให้ก ารยกย่อ งสถานศึกษาในการยกระดับความสามารถของผู้เรียนจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
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8) การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
คาอธิบาย
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อเทียบกับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ = จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทา หรือศึกษาต่อ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา

X 100

การตรวจสอบข้อมูล
1) กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาของสถานศึกษา
๒) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปี
ที่ผ่านมา
๓) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในปีที่ผ่านมา
๔) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปี
ที่ผ่านมาที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
5) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในปีที่ผ่านมาที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
6) มีผลการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อ
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ผลการประเมิน
ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
คหกรรม
- คหกรรมเพื่อการโรงแรม
- อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
ระดับ ปวส.
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก
- การจัดการสานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
- การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
รวม ปวช./ปวส.

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
ในปีที่ผ่านมา ที่มีงานทา
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ

ร้อยละ

100
51
23
59

103
55
23
61

97.09
92.73
100.00
96.72

35

41

85.37

8
56

9
62

88.89
90.32

51
20
403

55
22
431

92.73
90.91
93.50

117
54
14
76
56

124
63
14
80
60

94.36
85.71
100.00
95.00
93.33

7

9

77.78

53

53

100.00

36
13

40
15

96.00
86.67

426
829

458
889

93.01
93.25
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สรุประดับคุณภาพการมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จานวนทั้งสิ้น 829 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 93.25
ผลสะท้อน
สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และสถาน
ประกอบการในการรับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าทางาน หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
9) การบริการชุมชนและจิตอาสา
คาอธิบาย
สถานศึก ษามีก ารบริห ารจัด การ การบริการชุมชน การบริก ารวิช าการ
การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
การประเมิน
๑) สถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมให้ ผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน
๒) สถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมให้ ผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
๓) สถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมให้ ผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ
๔) สถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมให้ ผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
๕) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา
ของสถานศึกษา
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การตรวจสอบข้อมูล
๑) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน
๒) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน
๓) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน
๔) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน
๕) การใช้นวัต กรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิต อาสา
ของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
มีผลการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
บริการชุมชน
1. กิจกรรมบริการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ฝึกอบรมอาชีพ) ณ เทศบาลตาบลเกาะแต้ว
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
2. กิจกรรมบริการด้านซ่อมและบารุงรักษา
รถจักรยานยนต์เบื้องต้น ณ เทศบาลนคร อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน

/

/

-

/

/

/

/

/
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การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
3. กิจกรรมบริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ฝึกอบรมอาชีพเสริมสวย)
ณ เทศบาลนคร อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาเทคโนโลยีความงาม)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (พัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าบาติก) ณ เทศบาลนคร อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา (ภาควิชาศิลปะ)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
5. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
“กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สงขลา (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม)
6. การบริการอาหาร ในการฉลองอายุวัฒนมงคล
พระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสสโร)
ณ วัดสระเกษ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
7. การบริการอาหารเช้า “กิจกรรมเสวนายามเช้า”
ณ สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยภาคใต้ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
8. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงานลูกเสือ
บาเพ็ญประโยชน์ “โครงการลูกเสือจิตอาสา
ทาความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”
ระดับภาคใต้และภาคใต้ชายแดน
(ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-

/

-

/

-

/

-

/

-

/

/

/
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การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
9. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะ ในการเดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
และมอบนโยบายในพืน้ ที่จังหวัดภาคใต้
(ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม)
10. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
“งานเปิดโลกอาชีพ เปิดรั้วอาชีวะสะพานเชื่อมโยง
การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกับการจัดการ
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ
สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ประชาชน” (ทุกภาควิชา)
บริการวิชาการ
11. การออกบูธนิทรรศการด้านการจัดการศึกษา
ของภาควิชา “งานอาชีวะแฟร์ : Check in
The SVC” (ทุกภาควิชา)
12. การออกบูธนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านนวมินท์”
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทักษิณ อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา (ทุกภาควิชา)
13. การออกบูธนิทรรศการ “เปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา”
ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ทุกภาควิชา)
บริการวิชาชีพ
14. การเป็นวิทยากรให้ความรู้และการบริการวิชาชีพ
เรื่องการมัดย้อม ณ วิทยาลัยผู้มีประสบการณ์ชีวิต
ม่วงงาม ตาบลม่วงงาม อาเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา (ภาควิชาศิลปะ)
15. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการฝึกอาชีพ
เพื่อการมีงานทาสาหรับคนพิการ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
“กิจกรรมงานศิลปประดิษฐ์เพื่อจาหน่าย”
ณ โรงพยาบาลสงขลา อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาคหกรรมธุรกิจ)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน

-

/

-

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
16. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ
พัฒนาวิชาชีพในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน
ตาบลปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ/ภาควิชา
คหกรรมธุรกิจ)
17. การฝึกอบรมงานอาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียน
โรงเรียนเทสบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
18. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา
ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้า ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
19. กิจกรรมสอน 108 อาชีพสร้างสรรค์ศิลปกรรม
ตามโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ศิลปกรรม ณ หอศิลป์สงขลา (Songkhla Art Mill)
(ภาควิชาศิลปะ)
20. การเป็นวิทยากรฝึกอาชีพอิสระ
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
จิตอาสา
21. การจัดทาหน้ากากเพื่อป้องกันการเผยแพร่ระบาด
และป้องกันโรค COVID-19
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ทุกภาควิชา)
22. การจัดเตรียมดอกไม้เพื่อใช้ในพิธี
การจัดทาน้าอภิเษกของจังหวัดสงขลา
“เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ”
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ทุกภาควิชา)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน
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/
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/
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การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
23. การจัดเตรียมดอกไม้ประดับพิธี
เพื่อใช้ในพิธีบายศรีเวียนเทียนน้าศักดิ์สิทธิ์
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ทุกภาควิชา)
24. การสอนทาเหรียญโปรยทานสร้างอาชีพ
ถวายวัดเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์
ณ วัดเพชรมงคล อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
25. กิจกรรม “จิตอาสา รักษ์ภาษาไทย”
ตามโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย
ณ โรงเรียนวัดบางลึก อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
26. การจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้วิชาชีพศิลปกรรม (กิจกรรม 5 ส)
ณ ห้อง 325 และบริเวณทางขึน้ อาคารเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ภาควิชาศิลปะ)
27. โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ณ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาการบัญชี)
28. โครงการอาชีวจิตอาสา “กิจกรรมพัฒนาวัด”
ณ วัดโรงวาส วัดเพชรมงคล และวัดโพธิ์ปฐมาวาส
ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
29. กิจกรรมจิตอาสา “สาธิตวิธีการทาเล็บ
และการถักเปียแฟนซี” งานสัปดาห์ของขวัญ
ผลิตภัณฑ์อาชีวะ "อาชีวะทั่วไทย ร่วมใจส่งความสุข"
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
(ภาควิชาเทคโนโลยีความงาม)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน

การเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้บริหาร

การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา
30. ผลงาน “อุปกรณ์ป้องกันเตารีดไหม้”
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ผูร้ ับบริการ : โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
31. ผลงาน “เข็มกลัดลายศิลป์
ลูกยางพาราพืน้ ถิน่ ปักษ์ใต้”
(ภาควิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก)
ผูร้ ับบริการ : ประชาชนชุมชนบ่อแดง
อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
32. ผลงาน “อุปกรณ์หยิบขนมทองหยิบ”
/
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
ผูร้ ับบริการ : ประชาชนที่อยู่ในท้องที่
เทศบาลเกาะแต้ว อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
33. ผลงาน “อุปกรณ์เพื่อนเดินทาง”
Safe Journey Gadget
(ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
ผูร้ ับบริการ : นักท่องเที่ยว
ณ สถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลนครสงขลา
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน

/

-

/

/

-

/

/

-

/

/

-

/

สรุประดับคุณภาพการบริการชุมชนและจิตอาสา
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
ผลสัมฤทธิ์
เชิงปริมาณ
กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา มีจานวนทั้งสิ้น 29 โครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษา
จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการชุมชน
กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
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ผลสะท้อน
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยอมรับ และศรัทธาจากหน่วยงาน
องค์กรภายนอก ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น ในการให้บริการฝึกอบรมอาชีพและการทากิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ การเป็นวิทยากรให้ความรู้และการบริการวิชาชีพ
การดาเนินงานภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center) และกิจกรรมจิตอาสาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็นต้น
4.1.2 จุดเด่น
1) สถานศี ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการ
อาชีวศึกษาในการสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้กับผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบ
ธุร กิ จ ของตนเองจนสามารถด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ างยั่ ง ยื น โดยได้รั บ ผลการประเมิ น ศู น ย์ บ่ ม เพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว
2) ผลงานของผู้เรียนด้านสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการเข้า ร่วม
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับจังหวัด ระดับ ภาค
และระดับชาติ อย่างต่อเนื่อง
3) สถานศึกษาตระหนักถึงการพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยใช้
กิจกรรมเสริมหลั กสูตรที่มุ่งให้ผู้เรี ยนได้ รับการปลูก ฝัง คุณ ธรรม จริย ธรรม ค่านิ ยม ระเบีย บวินั ย
จิตสานึก และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่ง เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย ตลอดจนการอนุรักษ์ท่รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
4) สถานศึกษาได้นาวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาการ
วิชาชีพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1) สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสาคัญของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียนและการเห็น
คุณค่าในตนเอง ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้นักเรียน นักศึกษาพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้มีผลคะแนนจากการทดสอบที่สูงขึ้น
2) สถานศึ กษาควรมี การนาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาบูรณาการใช้ร่วมกั บระบบดูแ ล
ผู้เรียน เพื่อให้การดาเนินงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษามี ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
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4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) สถานศึก ษาควรมีก ารปรับ หรือ เพิ่ม เติม รายวิช าให้ส อดคล้อ งกับ ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และการจัดสอนเสริมในตารางเรียนเพื่อเป็นการ
ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
2) สถานศึกษาและครูที่ปรึกษาดาเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองในการดูแล
ติดตามพฤติกรรมและให้ความช่วยเหลือทางด้านการเรียนของผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน
ให้น้อยลงหรือไม่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการติดตามให้ผู้เรียนที่ออกกลางคันกลับเข้ามาศึกษาต่อเมื่อพร้อม

4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
การประเมิน
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
๑) สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนา
หรือการปรับปรุงหลักสูตร
๒) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในการ
พัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
๓) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชา
ร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
๔) สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา
๕) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่ได้จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบข้อมูล
1) ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร
๒) การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ของสถานศึกษา
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๓) มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และความต้องการของตลาดแรงงาน
๔) มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
๕) มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. มีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนา
หรือการปรับปรุงหลักสูตร
2. มีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนา
หรือการปรับปรุงหลักสูตร
3. มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชา
ร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียน
มีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และความต้องการของตลาดแรงงาน
4. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา
5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่ได้จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การปฏิบตั ิ
มี
ไม่มี

/
/
/

/
/

สรุประดับคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
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เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบครบทุกประเภทวิชา
คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้แก่ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภท
วิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ได้แก่ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมิน การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่า งเป็น ระบบ อยู่ใ นระดับ
ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน
สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการที่ร่วม
ลงนามบันทึก ข้อ ตกลงความร่ว มมือการจัด การอาชีว ศึก ษาระบบทวิภาคีในการพัฒ นาหลัก สูต ร
ฐานสมรรถนะ การก าหนดเนื้อหา การวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้มีความเชื่อมโยงกับ
การประเมินผลและการรับรองคุณวุฒิ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติง านตามมาตรฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ
จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด

X 100

การตรวจสอบข้อมูล
1) จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
2) จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
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ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
จานวนสาขาวิชา
หรือสาขางานที่มีการพัฒนา
ภาควิชา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ปวช.
ปวส.
1
1
การบัญชี
1
2
การตลาดและธุรกิจค้าปลีก
1
1
การเลขานุการ
และการจัดการสานักงาน
1
1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
ศิลปะ
1
1
คหกรรมธุรกิจ
1
1
อาหารและโภชนาการ
1
เทคโนโลยีความงาม
2
2
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
9
10
รวม

จานวนสาขาวิชา
หรือสาขางานทั้งหมด

ร้อยละ

ปวช.
1
1
1

ปวส.
1
2
1

100.00
100.00
100.00

1
1
1
1
2

1
1
1
1
2

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

9

10

100.00

สรุประดับคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม จานวนทั้งสิ้น 19 สาขาวิชา
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม ร้อยละ 100
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ผลสะท้อน
สถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
อย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้รับความร่วมมือจาก
องค์กร หน่วยงานภายนอก และสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
การกาหนดเนื้อหา การวางแผนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ
3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
คาอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ใ นการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
การประเมิน
๑) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกาหนดหน่วยการเรียนรู้
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
๒) แผนการจั ด การเรี ยนรู้ มี ก ารบู รณาการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและ
กิจกรรมการจัด การเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น
๔) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดการใช้สื่ อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๕) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
การตรวจสอบข้อมูล
๑) ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
๒) แผนการจั ด การเรี ยนรู้ มี ก ารบู รณาการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ และ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น
๔) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม และนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๕) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการ ที่หลากหลาย
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. ครูผ้สู อนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาเพื่อกาหนดหน่วยการเรียนรู้
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
2. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active
Learning STEM Education เป็นต้น
4. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์
และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และนามาใช้ในการจัด
การเรียนการสอน
5. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการ ที่หลากหลาย

การปฏิบตั ิ
มี
ไม่มี
/
/
/
/
/

สรุประดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
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ผลสะท้อน
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ
ได้รับการตรวจสอบและอนุญาตให้นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตามลาดับสายงาน ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชา รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ และผู้อานวยการ
สถานศึกษา พร้อมกันนี้องค์กร หน่วยงานภายนอก และสถานประกอบการให้การยอมรับคุณภาพ
ของแผนการจัด การเรี ยนรู้โดยนาไปใช้เป็น กรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนร่วมกั บ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4) การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
คาอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่ การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จานวนครูผู้สอนทั้งหมด

X 100

การตรวจสอบข้อมูล
๑) จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2) จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ผลการประเมิน
(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562)
จานวนครูผู้สอนที่จัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ภาควิชา
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
9
การบัญชี
8
การตลาดและธุรกิจค้าปลีก
8
การเลขานุการ

และการจัดการสานักงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปะ
คหกรรมธุรกิจ
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีความงาม
สามัญสัมพันธ์
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
รวม

จานวนครูผู้สอนทั้งหมด

ร้อยละ

9
8
8

100.00
100.00
100.00

12
5
6
13
2
21
12

12
5
6
14
2
21
12

100.00
100.00
100.00
92.86
100.00
100.00
100.00

96

97

98.97

(ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)
จานวนครูผู้สอนที่จัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ภาควิชา
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
9
การบัญชี
8
การตลาดและธุรกิจค้าปลีก
8
การเลขานุการ

และการจัดการสานักงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปะ
คหกรรมธุรกิจ
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีความงาม

12
5
4
14
2

จานวนครูผู้สอนทั้งหมด

ร้อยละ

9
8
8

100.00
100.00
100.00

12
5
4
14
2

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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จานวนครูผู้สอนที่จัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ภาควิชา
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
19
สามัญสัมพันธ์
12
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และการโรงแรม
รวม

93

จานวนครูผู้สอนทั้งหมด

ร้อยละ

19
12

100.00
100.00

93

100.00

สรุประดับคุณภาพการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สถานศึก ษามีค รูผู้ส อนที่จัด ทาแผนการจัด การเรีย นรู้สู่ก ารปฏิบัติที่เ น้น ผู้เ รีย น
เป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดัง นี้ ภาคเรีย นที่ 1/2562 จานวน 96 คน
และภาคเรียนที่ 2/2562 จานวน 93 คน
เชิงคุณภาพ
ครู ผู้ สอนจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 98.97
ผลสะท้อน
องค์กร หน่วยงานภายนอก และสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้การยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ
ได้นาไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนที่นาไปสู่การพัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการ
เจตคติ และสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1) การจัดการเรียนการสอน
คาอธิบาย
ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทาแผนการจัด
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และทาวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญ หาการจัด
การเรียนรู้
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การประเมิน
๑) ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
๒) ร้อยละของครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
๓) ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
๔) ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
๕) ร้ อยละของครูผู้ สอนที่ ทาวิจั ยเพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพจั ดการเรี ยนรู้ และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
การคานวณ
กาหนดให้
N = จานวนครูผู้สอนทั้งหมด
V = จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
W = จานวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
X = จานวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
Y = จานวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
Z = จานวนครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้
ร้อยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z}
5N
การตรวจสอบข้อมูล
๑) จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2) จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
3) จ านวนครูผู้ส อนที ่มีแ ผนการจัด การเรีย นรู้ที ่เ น้น ผู้เ รีย นเป็น สาคัญ
ทุกรายวิชาที่สอน
4) จานวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอน ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
5) จ านวนครูผู้ส อนที่ใ ช้สื่อ นวัต กรรม เทคโนโลยีท างการศึก ษา และ
แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
6) จานวนครูผู้สอนที่ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
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เกณฑ์การประเมิน
นาค่าร้อยละเฉลี่ยที่คานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน

95
96
97

จานวน
ครูผู้สอน
ทั้งหมด
97
97
97

97.94
98.97
100.00

93

97

95.88

93

97

95.88

จานวน
ครูผู้สอน

รายการประเมิน
1. ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาทีส่ อน
2. ครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
3. ครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง
4. ครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
5. ครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้
และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ภาพรวมของผลการประเมิน

ร้อยละ

97.73

(หมายเหตุ : ข้อ 1-5 อ้างอิงข้อมูลบุคลากรครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 97 คน
ข้อ 4, 5 ไม่นับรวมครูเกษียณอายุราชการและครูพิเศษสอนที่ปฏิบัติหน้าที่ 1 ภาคการศึกษา
รวมจานวน 4 คน)

สรุประดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
1) ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีจานวนทั้งสิ้น 95 คน
2) ครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน มีจานวนทั้งสิ้น 96 คน
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3) ครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธี
การสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีจานวนทั้งสิ้น 97 คน
4) ครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัด
การเรียนการสอน มีจานวนทั้งสิ้น 93 คน
5) ครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญ หาการจัดการ
เรียนรู้ มีจานวนทั้งสิ้น 93 คน
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 97.73
ผลสะท้อน
สถานศึกษามีก ารดาเนิน งานพัฒ นาวิช าการและพัฒ นาครูใ ห้มีค วามเชี่ย วชาญ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่ง เสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรีย นรู้ อาทิ การจัด ทาแผนการจัด การเรีย นรู้ การวัด และประเมิน ผลความรู้
ความเข้าใจที่เหมาะสม การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน ทาให้ผู้ปกครองและชุมชน
มีความเชื่อมั่นและยอมรับในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
2) การบริหารจัดการชั้นเรียน
คาอธิบาย
ครูผู้สอนมีการจัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือ
เอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล
ด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ
การประเมิน
๑) ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๒) ร้อยละของครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียน
และรายวิชาเป็นปัจจุบัน
๓) ร้อ ยละของครูผู้ส อนที่ใ ช้เ ทคนิค วิธีก ารบริห ารจัด การชั้น เรีย นให้มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔) ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่ง มั่นตั้ง ใจ
ในการเรียน
๕) ร้อยละของครูผู้สอนที่ดูแลช่ว ยเหลือผู้เรียนรายบุค คลด้า นการเรีย น
และด้านอื่น ๆ
การคานวณ
กาหนดให้
N = จานวนครูผู้สอนทั้งหมด
V = จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
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W = จานวนครูผู้สอนที่มีข้อ มูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้น เรีย น
และรายวิชาเป็นปัจจุบัน
X = จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
Y = จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่ง มั่นตั้ง ใจใน
การเรียน
Z = จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและ
ด้านอื่น ๆ
ร้อยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z}
5N
การตรวจสอบข้อมูล
๑) จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2) จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
3) จานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียนและ
รายวิชาเป็นปัจจุบัน
4) จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5) จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
6) จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่ว ยเหลือ ผู้เ รียนรายบุค คลด้านการเรียนและ
ด้านอื่น ๆ
เกณฑ์การประเมิน
นาค่าร้อยละเฉลี่ยที่คานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ผลการประเมิน

96
96

จานวน
ครูผู้สอน
ทั้งหมด
97
97

98.97
98.97

97

97

100.00

97

97

100.00

96

97

98.97

จานวน
ครูผู้สอน

รายการประเมิน
1. ครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2. ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียน
และรายวิชาเป็นปัจจุบัน
3. ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการเรียน
5. ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน
และด้านอืน่ ๆ
ภาพรวมของผลการประเมิน

ร้อยละ

99.38

(หมายเหตุ : ข้อ 1-5 อ้างอิงข้อมูลบุคลากรครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 97 คน
ข้อ 1, 5 ไม่นับรวมครูพิเศษสอน 1 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนเพียง 1 ภาคการศึกษา)

สรุประดับคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
1) ครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีจานวนทั้งสิ้น 96 คน
2) ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
มีจานวนทั้งสิ้น 96 คน
3) ครูผู้สอนที่ใ ช้เ ทคนิค วิธีก ารบริห ารจัด การชั้น เรียนให้มีบ รรยากาศที่เ อื้อ ต่อ
การเรียนรู้ มีจานวนทั้งสิ้น 97 คน
4) ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้ งใจในการเรียน มีจานวน
ทั้งสิ้น 97 คน
5) ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ มีจานวน
ทั้งสิ้น 96 คน
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน ร้อยละ 99.38

Page | ๑๓๕
Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR

Quality Assurance and Education Standard Section

ผลสะท้อน
หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ และผู้ปกครองให้การยอมรับต่อคุณภาพ
การบริห ารจั ดการชั้น เรีย นของครู ผู้สอนในการกากับติ ดตาม การดู แลให้ความช่ วยเหลือ การให้
คาปรึกษาในด้านการเรียน การประกอบอาชีพ การดาเนินและการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม
แก่ผู้เรียนที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาและที่เข้ารับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
3) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
คาอธิบาย
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ได้เต็มศักยภาพ
การประเมิน
ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีร ะบบอินเทอร์เ น็ต ความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอนเทียบกับจานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทั้งหมดของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ = จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา

X 100

การตรวจสอบข้อมูล
๑) จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด
ของสถานศึกษา
2) จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ผลการประเมิน
อาคารเรียน

จานวนห้องที่มีระบบอินเทอร์เน็ต
จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

อาคารเรียน 1
อาคารเรียน 2
อาคารเรียน 3
อาคารเรียน 4
อาคารเรียน 5
อาคารเรียน 6
อาคารเรียน 7
รวม

6
4
10
2
8
2
2
34

6
1
6
11
1
25

รวม

6
10
11
8
8
13
3
59

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

6
6
10
5
8
5
2
41

6
1
10
11
1
30

ร้อยละ

รวม

6
12
11
15
8
16
3
71

100.00
83.33
100.00
53.33
100.00
81.25
100.00
83.10

(หมายเหตุ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีการใช้ร่วมกันของภาควิชา)

สรุประดับคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีห้องเรียน ห้อ งปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสู ง ในการ
จัดการเรียนการสอน จานวน 59 ห้อง
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีห้อ งเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 83.10
ผลสะท้อน
ครู ผู้ สอนและนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการเข้ า ถึ ง ระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านการบริหารจัดการ
1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
คาอธิบาย
ครูผู้สอนจัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ
ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนาผลการพัฒนาตนเอง
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มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือ
นวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่
การประเมิน
๑) ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ
๒) ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
๓) ร้อยละของครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๔) ร้ อยละของครูผู้ สอนที่ มีผลงานจากการพั ฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ
๕) ร้อยละของครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่
การคานวณ
กาหนดให้
N = จานวนครูผู้สอนทั้งหมด
V = จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
W = จานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
X = จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
Y = จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
Z = จานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่
ร้อยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z}
5N
การตรวจสอบข้อมูล
๑) จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2) จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
3) จานวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
4) จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5) จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
6) จ านวนครู ผู้สอนที่ใ ช้นวัต กรรมจากการพัฒ นาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่
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เกณฑ์การประเมิน
นาค่าร้อยละเฉลี่ยที่คานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน

93

จานวน
ครูผู้สอน
ทั้งหมด
97

95.88

97
93

97
97

100.00
95.88

93

97

95.88

17

97

17.53

จานวน
ครูผู้สอน

รายการประเมิน
1. ครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ
2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
3. ครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ
5. ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่
ภาพรวมของผลการประเมิน

ร้อยละ

81.03

(หมายเหตุ : ข้อ 1-5 อ้างอิงข้อมูลบุคลากรครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 97 คน
ข้อ 1, 3, 4 และ 5 ไม่นับรวมครูเกษียณอายุราชการและครูพิเศษสอนที่ปฏิบัติหน้าที่
1 ภาคการศึกษา รวมจานวน 4 คน)

สรุประดับคุณภาพการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
1) ครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ มีจานวนทั้งสิ้น
93 คน
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2) ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี มีจานวนทั้ง สิ้น
97 คน
3) ครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัด
การเรียนการสอน มีจานวนทั้งสิ้น 93 คน
4) ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีจานวนทั้งสิ้น
93 คน
5) ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับ หรือเผยแพร่ มีจานวนทั้งสิ้น 17 คน
เชิงคุณภาพ
สถานศึก ษามี ครู ผู้ส อนที่ ไ ด้ รับ การพัฒ นาตนเองและการพั ฒ นาวิช าชี พ ร้ อยละ
81.03
ผลสะท้อน
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อันนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและสถานประกอบการ
ที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ รวมทั้งได้รับการยอมรับจากชุมชนต่อสมรรถนะของครูผู้สอน
ในการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
คาอธิบาย
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจาปี
หรือแผนปฏิบัติงานประจาปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
การประเมิน
๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
๔) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
๕) ผู้บริ หารสถานศึก ษามี นวัต กรรมการมี ส่ วนร่วมในการบริหารจัด การ
สถานศึกษา
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การตรวจสอบข้อมูล
๑) การมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
๓) การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
๔) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา
๕) มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
หมายเหตุ : สาหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

การปฏิบตั ิ
มี
ไม่มี
/
/
/
/
/

สรุประดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
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เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมิน การบริห ารสถานศึก ษาแบบมีส ่ว นร่ว ม อยู่ใ นระดับ ยอดเยี่ย ม
โดยครู และบุค ลากรทางการศึกษามี ส่วนร่ว มในการกาหนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึ กษา
จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี ตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลสะท้อน
ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ผู้แทนสถานประกอบการด้านธุรกิจ และผู้แทนองค์กรด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมคิดตัดสินใจ วางแผน
สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามตรวจสอบ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3) การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
คาอธิบาย
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การบริ ห าร
สถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
การประเมิน
๑) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัดการ
ศึกษา
2) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ
3) ผู้บริหารสถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ
4) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5) ผู้บ ริ ห ารสถานศึ กษามี การน าผลจากการประเมิ นไปใช้พั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
๑) ข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัดการศึกษา
๒) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
๓) การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
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๔) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕) ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหาร
จัดการศึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนาผลจากการประเมินไปใช้พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

การปฏิบตั ิ
มี
ไม่มี
/
/
/
/
/

สรุประดับคุณภาพการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพครบทุกฝ่าย
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึ กษา อยู่ในระดับยอดเยี่ย ม โดยสถานศึ กษาจัด ให้ มีข้อ มูล พื้ นฐานที่จาเป็ น มี ระบบข้ อมู ล
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สารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ และมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลสะท้อน
สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานครอบคลุม สมบูรณ์ ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน ที่สามารถนามาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
คาอธิบาย
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดทาแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิ ภ าคี ขึ้ น เพื่ อ ให้ สถานศึ ก ษาและสถานประกอบการน าไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การประเมิน
การจัด การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1 การสารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา
1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 จัดทาแผนงานและจัดทาแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ
2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน
3.2 ทาสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง
3.3 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ
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ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.1 การสาเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 การติดตามผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.3 การสรุปผลการดาเนินงานและรายงานประจาปีในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การตรวจสอบข้อมูล
๑) ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
๒) การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
๓) การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
4) การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา
5) การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน ครบถ้วนทั้ง 1,2,3,4,5
มีผลการประเมิน ครบถ้วนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2,3,4
มีผลการประเมิน ครบถ้วนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2,3
มีผลการประเมิน ครบถ้วนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2
มีผลการประเมิน ครบถ้วนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- การสารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา
- การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- จัดทาแผนงานและจัดทาแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ
- ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน

การปฏิบตั ิ
มี
ไม่มี
/

/
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รายการประเมิน
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- คัดเลือกผู้เข้าเรียน
- ทาสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง
- จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ
- จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
- การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- การสาเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- การติดตามผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- การสรุปผลการดาเนินงานและรายงานประจาปีในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

การปฏิบตั ิ
มี
ไม่มี
/

/
/

สรุประดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สถานศึก ษาดาเนิน การจัด การเรียนการสอนในระบบทวิภาคี สาหรับ นักศึก ษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 8 สาขาวิชา จากจานวนทั้ง สิ้น 10 สาขาวิชา
คิดเป็นร้อยละ 80
ผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคีมีจานวนทั้งสิ้น 425 คน จากจานวนผู้เรียนทั้งหมด
2,294 คน คิดเป็นร้อยละ 18.53
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมิ นการจั ดการอาชี วศึ กษาระบบทวิ ภาคี อยู่ ในระดั บยอดเยี่ ยม โดย
สถานศึกษาได้ดาเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามลาดับขั้นตอน
ดัง นี้ เตรียมความพร้อมและวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ
สรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผลสะท้อน
สถานประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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5) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการอาชีวศึก ษาทั้งในประเทศและหรื อต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิ ปัญ ญาท้อ งถิ่น ครู
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การประเมิน
1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่ หลากหลาย
ในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
2) สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
อื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
3) สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจานวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4) สถานศึ ก ษามี ก ารระดมทรั พ ยากรเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึก ษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุป กรณ์ ครุภั ณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนา
ตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม
5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบข้อมูล
๑) แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
๒) เครือ ข่า ยความร่ว มมือ ในการระดมทรัพ ยากรเพื่อยกระดับ คุณ ภาพ
การจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
3) จานวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4) จานวนสาขางานที่จัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน
๕) ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
๖) ผลการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Page | ๑๔๗
Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR

Quality Assurance and Education Standard Section

เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย
ในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
สาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดม
ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
ในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การปฏิบตั ิ
มี
ไม่มี

/
/
/

/

/

สรุประดับคุณภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีสาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ
100
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เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
โดยสถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
ในด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ
ผลสะท้อน
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ชุมชน
ตลอดจนบุคคลภายนอก ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนในด้านงบประมาณ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นครูภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
6) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษาด าเนิ นการพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อม ภูมิ ทั ศน์ อาคาร
สถานที่ ห้อ งเรีย น ห้อ งปฏิบัติก าร แหล่ง การเรียนรู้ โรงฝึก งาน หรือ งานฟาร์ม และสิ่ง อานวย
ความสะดวก ให้มีค วามพร้อมและเพีย งพอต่อการใช้ง านของผู้เรียนหรือผู้รับ บริการ เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
การประเมิน
1) สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ
และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวย
ความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วม
ของครู บุคลากรและผู้เรียน
3) สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่ง อานวยความสะดวก
ตามแผนงาน โครงการที่กาหนด
4) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้อง
ปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่ง อานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัด
การเรียนรู้
5) สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่ง อานวยความสะดวก
ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
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การตรวจสอบข้อมูล
๑) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่ง การเรียนรู้ โรงฝึกงาน
หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ
2) แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่ง อานวยความสะดวก
ให้มี ความพร้อมและเพี ยงพอต่ อการใช้ง านของผู้เรี ยนหรือ ผู้รับ บริ การโดยการมี ส่วนร่ว มของครู
บุคลากรและผู้เรียน
3) การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกตามแผนงาน
โครงการที่กาหนด
4) สภาพแวดล้อ ม ภูมิทัศ น์ อาคารสถานที ่ ห้อ งเรีย น ห้อ งปฏิบัติก าร
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ งานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5) สภาพแวดล้อ ม ภูมิทัศ น์ อาคารสถานที ่ ห้อ งเรีย น ห้อ งปฏิ บัติก าร
แหล่ง การเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ งานฟาร์ม และสิ่ง อานวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวก ในการให้บริการ
ผู้เรียน เพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน
หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวก ให้มีความพร้อมและเพียงพอ
ต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู
บุคลากรและผู้เรียน

การปฏิบตั ิ
มี
ไม่มี

/

/
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รายการประเมิน
3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
และสิ่งอานวยความสะดวก ตามแผนงาน โครงการที่กาหนด
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
และสิ่งอานวยความสะดวก ให้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

การปฏิบตั ิ
มี
ไม่มี

/
/
/

สรุประดับคุณภาพอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อ ต่อ
การจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่ง การเรียนรู้
ที่มีความพร้อมและเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการและการใช้ง านของผู้เรียนและผู้ใช้บริการ
รวมทั้งมีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ผลสะท้อน
สถานศึกษาได้ให้บริการแก่หน่วยงานต้นสังกัด สถาบันการศึกษา และส่วนราชการ
ต่าง ๆ อาทิ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัย
ทักษิณร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศาลจังหวัดสงขลา เข้ามาใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ในการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใช้
ห้องปฏิบัติการในการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
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7) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม
ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่ออานวยประโยชน์สาหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการ
ในสถานศึกษา
การประเมิน
1) สถานศึก ษามีร ะบบไฟฟ้ าที่ เหมาะสมกับ สภาพใช้ ง านในสถานศึ กษา
ได้แก่
1.1 ระบบส่งกาลัง
1.2 ระบบควบคุม
1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้ องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
หรืองานฟาร์ม
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ
ปลอดภัย
2) สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้าดื่ม น้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ
3) สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่
สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้า ระบบกาจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา
4) สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก
รวดเร็ว
5) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย
การตรวจสอบข้อมูล
๑) ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา
๒) ระบบประปา หรือน้าดื่ม น้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ
๓) ถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย
มีระบบระบายน้า ระบบกาจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
๔) ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
๕) ระบบรักษาความปลอดภัย
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
มีผลการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่
1.1 ระบบส่งกาลัง
1.2 ระบบควบคุม
1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
หรืองานฟาร์ม
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และปลอดภัย
2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้าดื่ม น้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ
3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษา
ที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้า ระบบกาจัดขยะ
ภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
4. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5. ระบบรักษาความปลอดภัย

การปฏิบตั ิ
มี
ไม่มี

/

/
/
/
/

สรุประดับคุณภาพระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีการบริหารจัดการบารุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการทางการศึกษา
แก่ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
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เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษา
จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม
กับสภาพใช้งาน รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ง าน มีปริมาณน้าดื่ม
น้าใช้ที่เพียงพอ มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกที่ทันสมัย ตลอดจนมีระบบคมนาคมภายใน
สถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย
ผลสะท้อน
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
8) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อม
และเพียงพอสาหรับให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การประเมิน
1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
หรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
๒) สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ
การศึกษา ค้นคว้า ของครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ
๓) ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด มีจานวนหนังสือต่อจานวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ
๔) สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ
หรือ ห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของ
ผู้ใช้บริการ
๕) มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชา
ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
การตรวจสอบข้อมูล
1) แผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด
๒) ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้ นคว้า
ของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ
๓) จานวนหนัง สือต่อจานวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ
๔) จานวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
๕) จานวนผู้เรียนที่ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด
๖) จานวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
๗) จานวนสาขาวิชาที่มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทาง
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
มีผลการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ
หรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
2. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ
การศึกษา ค้นคว้า ของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ
3. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจานวนหนังสือต่อจานวนผู้เรียน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ
4. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ
หรือห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ
5. มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชา
ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน

การปฏิบตั ิ
มี
ไม่มี
/
/
/
/
/

สรุประดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ หรือห้องสมุด
ร้อยละ 80.38
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินแหล่ง เรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยศูนย์
วิทยบริการหรือห้องสมุ ดมี การจัดสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศที่เอื้อต่ อการศึ กษาค้นคว้ าของครู
บุคลากรทางการศึก ษาและผู้เรียน ตลอดจนมีแหล่ง เรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ครบทุกสาขาวิชาที่มี
การจัดการเรียนการสอน และมีจานวนหนังสือต่อจานวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
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ผลสะท้อน
ผู้ใ ช้บ ริก ารมีค วามพึง พอใจต่อ แหล่ง เรีย นรู้แ ละศูน ย์วิท ยบริก ารหรือ ห้อ งสมุด
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
9) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สาหรับบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างสถานศึกษากับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
การประเมิน
1) สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
การใช้งาน
2) มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึง ข้อมูล ระบบ
ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
3) มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา
4) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
2) ผู้ รับ ผิด ชอบ ดูแ ล และบริห ารจัด การข้ อมู ล การเข้า ถึง ข้อ มูล ระบบ
ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
3) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา
4) ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5) ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
มีผลการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการใช้งาน
2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล
ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา

การปฏิบตั ิ
มี
ไม่มี
/
/
/
/
/

สรุประดับคุณภาพระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ การใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูง สุด 1300 Mbps ครอบคลุมพื้นที่การใช้ง าน
และสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาหรับการบริหาร
จัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลสะท้อน
ผู้ใช้บริการมีความพึง พอใจต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้ง านด้า น
สารสนเทศภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
10) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
คาอธิบาย
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน
ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้
เต็มศักยภาพ
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การประเมิน
ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีร ะบบอินเทอร์เ น็ต ความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอนเทียบกับจานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทั้งหมดของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ = จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา

X 100

การตรวจสอบข้อมูล
๑) จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด
ของสถานศึกษา
2) จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
อาคารเรียน

จานวนห้องที่มีระบบอินเทอร์เน็ต
จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

อาคารเรียน 1
อาคารเรียน 2
อาคารเรียน 3
อาคารเรียน 4
อาคารเรียน 5
อาคารเรียน 6
อาคารเรียน 7
รวม

6
4
10
2
8
2
2
34

6
1
6
11
1
25

รวม

6
10
11
8
8
13
3
59

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

6
6
10
5
8
5
2
41

6
1
10
11
1
30

ร้อยละ

รวม

6
12
11
15
8
16
3
71

100.00
83.33
100.00
53.33
100.00
81.25
100.00
83.10

(หมายเหตุ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีการใช้ร่วมกันของภาควิชา)
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สรุประดับคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีห้องเรียน ห้อ งปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสู ง ในการ
จัดการเรียนการสอน จานวน 59 ห้อง
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีห้อ งเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 83.10
ผลสะท้อน
ครู ผู้ สอนและนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการเข้ า ถึ ง ระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
คาอธิบาย
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดทาแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิ ภ าคี ขึ้ น เพื่ อ ให้ สถานศึ ก ษาและสถานประกอบการน าไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การประเมิน
การจัด การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1 การสารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา
1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 จัดทาแผนงานและจัดทาแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ
2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน
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ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน
3.2 ทาสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง
3.3 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.1 การสาเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 การติดตามผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.3 การสรุปผลการดาเนินงานและรายงานประจาปีในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การตรวจสอบข้อมูล
๑) ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
๒) การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
๓) การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
4) การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา
5) การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน ครบถ้วนทั้ง 1,2,3,4,5
มีผลการประเมิน ครบถ้วนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2,3,4
มีผลการประเมิน ครบถ้วนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2,3
มีผลการประเมิน ครบถ้วนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2
มีผลการประเมิน ครบถ้วนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- การสารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา
- การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- จัดทาแผนงานและจัดทาแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ
- ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- คัดเลือกผู้เข้าเรียน
- ทาสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง
- จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ
- จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
- การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- การสาเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- การติดตามผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- การสรุปผลการดาเนินงานและรายงานประจาปีในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

การปฏิบตั ิ
มี
ไม่มี
/

/

/

/
/

สรุประดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สถานศึก ษาดาเนิน การจัด การเรียนการสอนในระบบทวิภาคี สาหรับ นักศึก ษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 8 สาขาวิชา จากจานวนทั้ง สิ้น 10 สาขาวิชา
คิดเป็นร้อยละ 80
ผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคีมีจานวนทั้งสิ้น 425 คน จากจานวนผู้เรียนทั้งหมด
2,294 คน คิดเป็นร้อยละ 18.53
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เชิงคุณภาพ
ผลการประเมิ นการจั ดการอาชี วศึ กษาระบบทวิ ภาคี อยู่ ในระดั บยอดเยี่ ยม โดย
สถานศึกษาได้ดาเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามลาดับขั้นตอน
ดัง นี้ เตรียมความพร้อมและวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ
สรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผลสะท้อน
สถานประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การประเมิน
1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย
ในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
2) สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
อื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
3) สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจานวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4) สถานศึ ก ษามี ก ารระดมทรั พ ยากรเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึก ษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุป กรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนา
ตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม
5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบข้อมูล
๑) แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
๒) เครือ ข่า ยความร่ว มมือ ในการระดมทรัพ ยากรเพื่อยกระดับ คุณ ภาพ
การจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
3) จานวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน

Page | ๑๖๒
Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR

Quality Assurance and Education Standard Section

4) จานวนสาขางานที่จัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน
๕) ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
๖) ผลการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย
ในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
สาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดม
ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
ในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การปฏิบตั ิ
มี
ไม่มี

/
/
/

/

/

สรุประดับคุณภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
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เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีสาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ
100
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
โดยสถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
ในด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ
ผลสะท้อน
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ชุมชน
ตลอดจนบุคคลภายนอก ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนในด้านงบประมาณ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นครูภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
คาอธิบาย
สถานศึก ษามีก ารบริห ารจัด การ การบริการชุมชน การบริก ารวิช าการ
การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
การประเมิน
๑) สถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมให้ ผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน
๒) สถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมให้ ผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
๓) สถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมให้ ผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ
๔) สถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมให้ ผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
๕) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา
ของสถานศึกษา
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การตรวจสอบข้อมูล
๑) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน
๒) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน
๓) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน
๔) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน
๕) การใช้นวัต กรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิต อาสา
ของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
มีผลการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
บริการชุมชน
1. กิจกรรมบริการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ฝึกอบรมอาชีพ) ณ เทศบาลตาบลเกาะแต้ว
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
2. กิจกรรมบริการด้านซ่อมและบารุงรักษา
รถจักรยานยนต์เบื้องต้น ณ เทศบาลนคร อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน

/

/

-

/

/

/

/

/
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การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
3. กิจกรรมบริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ฝึกอบรมอาชีพเสริมสวย)
ณ เทศบาลนคร อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาเทคโนโลยีความงาม)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (พัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าบาติก) ณ เทศบาลนคร อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา (ภาควิชาศิลปะ)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
5. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
“กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สงขลา (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม)
6. การบริการอาหาร ในการฉลองอายุวัฒนมงคล
พระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสสโร)
ณ วัดสระเกษ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
7. การบริการอาหารเช้า “กิจกรรมเสวนายามเช้า”
ณ สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยภาคใต้ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
8. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงานลูกเสือ
บาเพ็ญประโยชน์ “โครงการลูกเสือจิตอาสา
ทาความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”
ระดับภาคใต้และภาคใต้ชายแดน
(ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-

/

-

/

-

/

-

/

-

/

/

/
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การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
9. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะ ในการเดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
และมอบนโยบายในพืน้ ที่จังหวัดภาคใต้
(ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม)
10. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
“งานเปิดโลกอาชีพ เปิดรั้วอาชีวะสะพานเชื่อมโยง
การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกับการจัดการ
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ
สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ประชาชน” (ทุกภาควิชา)
บริการวิชาการ
11. การออกบูธนิทรรศการด้านการจัดการศึกษา
ของภาควิชา “งานอาชีวะแฟร์ : Check in
The SVC” (ทุกภาควิชา)
12. การออกบูธนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านนวมินท์”
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทักษิณ อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา (ทุกภาควิชา)
13. การออกบูธนิทรรศการ “เปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา”
ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ทุกภาควิชา)
บริการวิชาชีพ
14. การเป็นวิทยากรให้ความรู้และการบริการวิชาชีพ
เรื่องการมัดย้อม ณ วิทยาลัยผู้มีประสบการณ์ชีวิต
ม่วงงาม ตาบลม่วงงาม อาเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา (ภาควิชาศิลปะ)
15. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการฝึกอาชีพ
เพื่อการมีงานทาสาหรับคนพิการ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
“กิจกรรมงานศิลปประดิษฐ์เพื่อจาหน่าย”
ณ โรงพยาบาลสงขลา อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาคหกรรมธุรกิจ)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน

-

/

-

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-

/

/

/

-

/

-

/

-

/

-
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-

/

-

/
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การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
16. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ
พัฒนาวิชาชีพในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน
ตาบลปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ/ภาควิชา
คหกรรมธุรกิจ)
17. การฝึกอบรมงานอาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียน
โรงเรียนเทสบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
18. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา
ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้า ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
19. กิจกรรมสอน 108 อาชีพสร้างสรรค์ศิลปกรรม
ตามโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ศิลปกรรม ณ หอศิลป์สงขลา (Songkhla Art Mill)
(ภาควิชาศิลปะ)
20. การเป็นวิทยากรฝึกอาชีพอิสระ
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
จิตอาสา
21. การจัดทาหน้ากากเพื่อป้องกันการเผยแพร่ระบาด
และป้องกันโรค COVID-19
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ทุกภาควิชา)
22. การจัดเตรียมดอกไม้เพื่อใช้ในพิธี
การจัดทาน้าอภิเษกของจังหวัดสงขลา
“เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ”
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ทุกภาควิชา)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน
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การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
23. การจัดเตรียมดอกไม้ประดับพิธี
เพื่อใช้ในพิธีบายศรีเวียนเทียนน้าศักดิ์สิทธิ์
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ทุกภาควิชา)
24. การสอนทาเหรียญโปรยทานสร้างอาชีพ
ถวายวัดเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์
ณ วัดเพชรมงคล อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
25. กิจกรรม “จิตอาสา รักษ์ภาษาไทย”
ตามโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย
ณ โรงเรียนวัดบางลึก อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
26. การจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้วิชาชีพศิลปกรรม (กิจกรรม 5 ส)
ณ ห้อง 325 และบริเวณทางขึน้ อาคารเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ภาควิชาศิลปะ)
27. โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ณ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาการบัญชี)
28. โครงการอาชีวจิตอาสา “กิจกรรมพัฒนาวัด”
ณ วัดโรงวาส วัดเพชรมงคล และวัดโพธิ์ปฐมาวาส
ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
29. กิจกรรมจิตอาสา “สาธิตวิธีการทาเล็บ
และการถักเปียแฟนซี” งานสัปดาห์ของขวัญ
ผลิตภัณฑ์อาชีวะ "อาชีวะทั่วไทย ร่วมใจส่งความสุข"
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
(ภาควิชาเทคโนโลยีความงาม)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน

การเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้บริหาร

การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา
30. ผลงาน “อุปกรณ์ป้องกันเตารีดไหม้”
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ผูร้ ับบริการ : โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
31. ผลงาน “เข็มกลัดลายศิลป์
ลูกยางพาราพืน้ ถิน่ ปักษ์ใต้”
(ภาควิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก)
ผูร้ ับบริการ : ประชาชนชุมชนบ่อแดง
อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
32. ผลงาน “อุปกรณ์หยิบขนมทองหยิบ”
/
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
ผูร้ ับบริการ : ประชาชนที่อยู่ในท้องที่
เทศบาลเกาะแต้ว อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
33. ผลงาน “อุปกรณ์เพื่อนเดินทาง”
Safe Journey Gadget
(ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
ผูร้ ับบริการ : นักท่องเที่ยว
ณ สถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลนครสงขลา
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน

/

-

/

/

-

/

/

-

/

สรุประดับคุณภาพการบริการชุมชนและจิตอาสา
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
ผลสัมฤทธิ์
เชิงปริมาณ
กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา มีจานวนทั้งสิ้น 29 โครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษา
จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการชุมชน
กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
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ผลสะท้อน
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยอมรับและศรัทธาจากหน่วยงาน
องค์กรภายนอก ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น ในการให้บริการฝึกอบรมอาชีพและการทากิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ การเป็นวิทยากรให้ความรู้และการบริการวิชาชีพ
การดาเนินงานภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center) และกิจกรรมจิตอาสาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็นต้น
4) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สาหรับบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างสถานศึกษากับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
การประเมิน
1) สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
การใช้งาน
2) มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึง ข้อมูล ระบบ
ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
3) มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา
4) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
2) ผู้ รับ ผิด ชอบ ดูแ ล และบริห ารจัด การข้ อมู ล การเข้า ถึง ข้อ มูล ระบบ
ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
3) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา
4) ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5) ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
มีผลการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการใช้งาน
2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล
ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา

การปฏิบตั ิ
มี
ไม่มี
/
/
/
/
/

สรุประดับคุณภาพระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ การใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูง สุด 1300 Mbps ครอบคลุมพื้นที่การใช้ง าน
และสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาหรับการบริหาร
จัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลสะท้อน
ผู้ใช้บริการมีความพึง พอใจต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้ง านด้า น
สารสนเทศภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
5) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
คาอธิบาย
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน
ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้
เต็มศักยภาพ
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การประเมิน
ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีร ะบบอินเทอร์เ น็ต ความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอนเทียบกับจานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทั้งหมดของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ = จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา

X 100

การตรวจสอบข้อมูล
๑) จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด
ของสถานศึกษา
2) จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
อาคารเรียน

จานวนห้องที่มีระบบอินเทอร์เน็ต
จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

อาคารเรียน 1
อาคารเรียน 2
อาคารเรียน 3
อาคารเรียน 4
อาคารเรียน 5
อาคารเรียน 6
อาคารเรียน 7
รวม

6
4
10
2
8
2
2
34

6
1
6
11
1
25

รวม

6
10
11
8
8
13
3
59

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

6
6
10
5
8
5
2
41

6
1
10
11
1
30

ร้อยละ

รวม

6
12
11
15
8
16
3
71

100.00
83.33
100.00
53.33
100.00
81.25
100.00
83.10

(หมายเหตุ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีการใช้ร่วมกันของภาควิชา)
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สรุประดับคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีห้องเรียน ห้อ งปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสู ง ในการ
จัดการเรียนการสอน จานวน 59 ห้อง
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีห้อ งเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 83.10
ผลสะท้อน
ครู ผู้ สอนและนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการเข้ า ถึ ง ระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
คาอธิบาย
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจาปี
หรือแผนปฏิบัติงานประจาปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
การประเมิน
๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
๔) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
๕) ผู้บริ หารสถานศึก ษามี นวัต กรรมการมี ส่วนร่วมในการบริหารจัด การ
สถานศึกษา
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การตรวจสอบข้อมูล
๑) การมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
๓) การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
๔) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา
๕) มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
หมายเหตุ : สาหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

การปฏิบตั ิ
มี
ไม่มี
/
/
/
/
/

สรุประดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
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เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมิน การบริห ารสถานศึก ษาแบบมีส ่ว นร่ว ม อยู่ใ นระดับ ยอดเยี่ย ม
โดยครู และบุค ลากรทางการศึกษามี ส่วนร่ว มในการกาหนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึ กษา
จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบั ติการประจาปี ตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลสะท้อน
ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ผู้แทนสถานประกอบการด้านธุรกิจ และผู้แทนองค์กรด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมคิดตัดสินใจ วางแผน
สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามตรวจสอบ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) การบริการชุมชนและจิตอาสา
คาอธิบาย
สถานศึก ษามีก ารบริห ารจัด การ การบริการชุมชน การบริก ารวิช าการ
การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
การประเมิน
๑) สถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมให้ ผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน
๒) สถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมให้ ผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
๓) สถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมให้ ผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ
๔) สถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมให้ ผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
๕) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา
ของสถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
๑) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน
๒) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน
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๓) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน
๔) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน
๕) การใช้นวัต กรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิต อาสา
ของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
มีผลการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
บริการชุมชน
1. กิจกรรมบริการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ฝึกอบรมอาชีพ) ณ เทศบาลตาบลเกาะแต้ว
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
2. กิจกรรมบริการด้านซ่อมและบารุงรักษา
รถจักรยานยนต์เบื้องต้น ณ เทศบาลนคร อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
3. กิจกรรมบริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ฝึกอบรมอาชีพเสริมสวย)
ณ เทศบาลนคร อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาเทคโนโลยีความงาม)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน

/

/

-

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (พัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าบาติก) ณ เทศบาลนคร อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา (ภาควิชาศิลปะ)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
5. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
“กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สงขลา (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม)
6. การบริการอาหาร ในการฉลองอายุวัฒนมงคล
พระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสสโร)
ณ วัดสระเกษ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
7. การบริการอาหารเช้า “กิจกรรมเสวนายามเช้า”
ณ สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยภาคใต้ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
8. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงานลูกเสือ
บาเพ็ญประโยชน์ “โครงการลูกเสือจิตอาสา
ทาความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”
ระดับภาคใต้และภาคใต้ชายแดน
(ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม)
9. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะ ในการเดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
และมอบนโยบายในพืน้ ที่จังหวัดภาคใต้
(ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน

/

/

/

/

/

/

/

/

-

/

-

/

-

/

-

/

-

/

/

/

-

/

-

/
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การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
10. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
“งานเปิดโลกอาชีพ เปิดรั้วอาชีวะสะพานเชื่อมโยง
การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกับการจัดการ
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ
สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ประชาชน” (ทุกภาควิชา)
บริการวิชาการ
11. การออกบูธนิทรรศการด้านการจัดการศึกษา
ของภาควิชา “งานอาชีวะแฟร์ : Check in
The SVC” (ทุกภาควิชา)
12. การออกบูธนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านนวมินท์”
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทักษิณ อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา (ทุกภาควิชา)
13. การออกบูธนิทรรศการ “เปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา”
ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ทุกภาควิชา)
บริการวิชาชีพ
14. การเป็นวิทยากรให้ความรู้และการบริการวิชาชีพ
เรื่องการมัดย้อม ณ วิทยาลัยผู้มีประสบการณ์ชีวิต
ม่วงงาม ตาบลม่วงงาม อาเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา (ภาควิชาศิลปะ)
15. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการฝึกอาชีพ
เพื่อการมีงานทาสาหรับคนพิการ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
“กิจกรรมงานศิลปประดิษฐ์เพื่อจาหน่าย”
ณ โรงพยาบาลสงขลา อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาคหกรรมธุรกิจ)
16. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ
พัฒนาวิชาชีพในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน
ตาบลปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ/ภาควิชา
คหกรรมธุรกิจ)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน

/

/

/

/

/

/

/

/

-

/

/

/

-

/

-

/

-

/

-
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/
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/

-

/

-

/
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การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
17. การฝึกอบรมงานอาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียน
โรงเรียนเทสบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
18. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา
ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้า ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
19. กิจกรรมสอน 108 อาชีพสร้างสรรค์ศิลปกรรม
ตามโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ศิลปกรรม ณ หอศิลป์สงขลา (Songkhla Art Mill)
(ภาควิชาศิลปะ)
20. การเป็นวิทยากรฝึกอาชีพอิสระ
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
จิตอาสา
21. การจัดทาหน้ากากเพื่อป้องกันการเผยแพร่ระบาด
และป้องกันโรค COVID-19
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ทุกภาควิชา)
22. การจัดเตรียมดอกไม้เพื่อใช้ในพิธี
การจัดทาน้าอภิเษกของจังหวัดสงขลา
“เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ”
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ทุกภาควิชา)
23. การจัดเตรียมดอกไม้ประดับพิธี
เพื่อใช้ในพิธีบายศรีเวียนเทียนน้าศักดิ์สิทธิ์
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ทุกภาควิชา)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน
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/

-

/
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน

การเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้บริหาร

24. การสอนทาเหรียญโปรยทานสร้างอาชีพ
ถวายวัดเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์
ณ วัดเพชรมงคล อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
25. กิจกรรม “จิตอาสา รักษ์ภาษาไทย”
ตามโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย
ณ โรงเรียนวัดบางลึก อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
26. การจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้วิชาชีพศิลปกรรม (กิจกรรม 5 ส)
ณ ห้อง 325 และบริเวณทางขึน้ อาคารเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ภาควิชาศิลปะ)
27. โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ณ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาการบัญชี)
28. โครงการอาชีวจิตอาสา “กิจกรรมพัฒนาวัด”
ณ วัดโรงวาส วัดเพชรมงคล และวัดโพธิ์ปฐมาวาส
ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
29. กิจกรรมจิตอาสา “สาธิตวิธีการทาเล็บ
และการถักเปียแฟนซี” งานสัปดาห์ของขวัญ
ผลิตภัณฑ์อาชีวะ "อาชีวะทั่วไทย ร่วมใจส่งความสุข"
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
(ภาควิชาเทคโนโลยีความงาม)
การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา
30. ผลงาน “อุปกรณ์ป้องกันเตารีดไหม้”
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ผูร้ ับบริการ : โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน
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การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
31. ผลงาน “เข็มกลัดลายศิลป์
ลูกยางพาราพืน้ ถิน่ ปักษ์ใต้”
(ภาควิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก)
ผูร้ ับบริการ : ประชาชนชุมชนบ่อแดง
อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
32. ผลงาน “อุปกรณ์หยิบขนมทองหยิบ”
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
ผูร้ ับบริการ : ประชาชนที่อยู่ในท้องที่
เทศบาลเกาะแต้ว อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
33. ผลงาน “อุปกรณ์เพื่อนเดินทาง”
Safe Journey Gadget
(ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
ผูร้ ับบริการ : นักท่องเที่ยว
ณ สถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลนครสงขลา
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน

-

/

-

/

/

/

-

/

-

/

-

/

สรุประดับคุณภาพการบริการชุมชนและจิตอาสา
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
ผลสัมฤทธิ์
เชิงปริมาณ
กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา มีจานวนทั้งสิ้น 29 โครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษา
จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการชุมชน
กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
ผลสะท้อน
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยอมรับและศรัทธาจากหน่วยงาน
องค์กรภายนอก ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น ในการให้บริการฝึกอบรมอาชีพและการทากิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ การเป็นวิทยากรให้ความรู้และการบริการวิชาชีพ
การดาเนินงานภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center) และกิจกรรมจิตอาสาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็นต้น
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4.2.2 จุดเด่น
1) สถานศึกษามีก ารพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิ ชาร่วมกั บ
สถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
2) ครูผู้สอนมีการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ด้วยการบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ร่วมกับเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้และนาสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สถานศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการศึกษาร่วมกันกับสถานประกอบการ
โดยจั ดให้มี การลงนามในบั นทึก ข้อตกลงความร่ วมมือ การจัดการอาชีวศึก ษาระบบทวิภาคี ที่เป็ น
รู ป ธรรม เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย นให้ มี โ อกาสเรี ย นรู้ แ ละลงมื อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ในสถาน
ประกอบการ
4) สถานศึกษาส่ง เสริม สนับสนุนให้บุค ลากรทางการศึก ษาและผู้เรีย นได้รับ ความรู้
พร้อ มกับสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
5) สถานศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ ข อง
สถานศึกษา ตลอดจนการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความ
ปลอดภัย สะอาดเรียบร้อย และสวยงามอย่างต่อเนื่อง
6) สถานศึกษามีความตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการศึกษา การฝึกอบรม การศึกษาดูง าน
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
7) สถานศึก ษาด าเนิน การให้ค รูผู ้ส อนทุก คนจัด ทาแผนการจัด การเรีย นรู้ร ายวิช า
ด้ว ยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่ง เน้นสมรรถนะอาชีพ และบรูณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่า นิย ม คุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ และหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งทุก รายวิช าที่ส อน
พร้อมจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
1) สถานศึก ษาด าเนิ นการจั ดการอาชี ว ศึก ษาระบบทวิ ภาคี ตามประกาศกระทรวง
ศึก ษาธิก าร เรื่อ งมาตรฐานการจัด การอาชีว ศึก ษาระบบทวิภ าคีใ ห้เ ป็น ไปตามเกณฑ์ม าตรฐาน
การอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
2) พั ฒ นาระบบเครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ส ามารถตอบสนองได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี
เสถียรภาพสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง
3) ศึ กษากระบวนการจัดท าวิจัย เพื่อแก้ปัญ หาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนหรือการวิจั ย
พัฒนาวิชาชีพ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
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4) สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นที่ต้องร่วมมือกัน
ในการดาเนินงานสถานศึกษาคุ ณธรรม ตลอดจนกาหนดแนวทางปฏิบัติสู่ การพัฒนาสถานศึกษา
คุณธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ทุกภาควิชาควรดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนและผู้ปกครองได้เข้าใจถึงระบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจานวน
ผู้เรียนทั้งหมด
2) พัฒนาระบบกระจายสัญ ญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของระบบอินเทอร์เน็ต
3) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้าน
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ
ที่สูงขึ้น
4) สร้ า งและพั ฒ นาผู้เ รี ย น ครูแ กนน าให้เ ป็ น ผู้ ที่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งาน
โครงการเพื่อเป็นต้นแบบสถานศึกษาคุณธรรม ตลอดจนการขยายผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และสานึกรับผิดชอบที่ถูกต้องในการเป็นพลเมืองดีให้กับผู้เรียนทุกคน

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
คาอธิบาย
ครูผู้สอนจัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ
ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนาผลการพัฒนาตนเอง
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือ
นวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่
การประเมิน
๑) ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ
๒) ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
๓) ร้อยละของครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๔) ร้ อยละของครูผู้ สอนที่ มีผลงานจากการพั ฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ
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๕) ร้อยละของครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่
การคานวณ
กาหนดให้
N = จานวนครูผู้สอนทั้งหมด
V = จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
W = จานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
X = จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
Y = จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
Z = จานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่
ร้อยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z}
5N
การตรวจสอบข้อมูล
๑) จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2) จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
3) จานวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
4) จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5) จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
6) จ านวนครู ผู้สอนที่ใ ช้นวัต กรรมจากการพัฒ นาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่
เกณฑ์การประเมิน
นาค่าร้อยละเฉลี่ยที่คานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ผลการประเมิน

93

จานวน
ครูผู้สอน
ทั้งหมด
97

95.88

97
93

97
97

100.00
95.88

93

97

95.88

17

97

17.53

จานวน
ครูผู้สอน

รายการประเมิน
1. ครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ
2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
3. ครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ
5. ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่
ภาพรวมของผลการประเมิน

ร้อยละ

81.03

สรุประดับคุณภาพการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
1) ครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ มีจานวนทั้งสิ้น
93 คน
2) ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี มีจานวนทั้ง สิ้น
97 คน
3) ครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัด
การเรียนการสอน มีจานวนทั้งสิ้น 93 คน
4) ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีจานวนทั้งสิ้น
93 คน
5) ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับ หรือเผยแพร่ มีจานวนทั้งสิ้น 17 คน
เชิงคุณภาพ
สถานศึ ก ษามี ครู ผู้ สอนที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาตนเองและการพั ฒนาวิ ช าชี พ ร้ อ ยละ
81.03
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ผลสะท้อน
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อันนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและสถานประกอบการ
ที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ รวมทั้งได้รับการยอมรับจากชุมชนต่อสมรรถนะของครูผู้สอน
ในการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
คาอธิบาย
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจาปี
หรือแผนปฏิบัติงานประจาปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
การประเมิน
๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
๔) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
๕) ผู้บริ หารสถานศึก ษามี นวัต กรรมการมี ส่วนร่วมในการบริหารจัด การ
สถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
๑) การมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
๓) การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
๔) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา
๕) มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
หมายเหตุ : สาหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

การปฏิบตั ิ
มี
ไม่มี
/
/
/
/
/

สรุประดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมิน การบริห ารสถานศึก ษาแบบมีส ่ว นร่ว ม อยู่ใ นระดับ ยอดเยี่ย ม
โดยครู และบุค ลากรทางการศึกษามี ส่วนร่ว มในการกาหนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึ กษา
จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติ การประจาปี ตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ผลสะท้อน
ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ผู้แทนสถานประกอบการด้านธุรกิจ และผู้แทนองค์กรด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมคิดตัดสินใจ วางแผน
สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามตรวจสอบ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3) การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
คาอธิบาย
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การบริ ห าร
สถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
การประเมิน
๑) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัดการ
ศึกษา
2) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ
3) ผู้บริหารสถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ
4) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5) ผู้บ ริ ห ารสถานศึ กษามี การน าผลจากการประเมิ นไปใช้พั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
๑) ข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัดการศึกษา
๒) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
๓) การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
๔) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕) ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหาร
จัดการศึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนาผลจากการประเมินไปใช้พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

การปฏิบตั ิ
มี
ไม่มี
/
/
/
/
/

สรุประดับคุณภาพการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพครบทุกฝ่าย
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึ กษา อยู่ในระดับยอดเยี่ย ม โดยสถานศึ กษาจัด ให้ มีข้อ มูล พื้นฐานที่จาเป็ น มี ระบบข้ อมู ล
สารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ และมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลสะท้อน
สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานครอบคลุม สมบูรณ์ ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน ที่สามารถนามาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การประเมิน
1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย
ในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
2) สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
อื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
3) สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้ เรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจานวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4) สถานศึ ก ษามี ก ารระดมทรั พ ยากรเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึก ษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุป กรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนา
ตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม
5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบข้อมูล
๑) แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
๒) เครือ ข่า ยความร่ว มมือ ในการระดมทรัพ ยากรเพื่อยกระดับ คุณ ภาพ
การจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
3) จานวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4) จานวนสาขางานที่จัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน
๕) ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
๖) ผลการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย
ในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
สาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดม
ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
ในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การปฏิบตั ิ
มี
ไม่มี

/
/
/

/

/

สรุประดับคุณภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีสาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ
100
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เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
โดยสถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
ในด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ครูภู มิปัญญา
ท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ
ผลสะท้อน
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ชุมชน
ตลอดจนบุคคลภายนอก ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนในด้านงบประมาณ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นครูภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
5) การบริการชุมชนและจิตอาสา
คาอธิบาย
สถานศึก ษามีก ารบริห ารจัด การ การบริการชุมชน การบริก ารวิช าการ
การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
การประเมิน
๑) สถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมให้ ผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน
๒) สถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมให้ ผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
๓) สถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมให้ ผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ
๔) สถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมให้ ผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
๕) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา
ของสถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
๑) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน
๒) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน
๓) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน
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๔) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน
๕) การใช้นวัต กรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิต อาสา
ของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
มีผลการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
บริการชุมชน
1. กิจกรรมบริการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ฝึกอบรมอาชีพ) ณ เทศบาลตาบลเกาะแต้ว
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
2. กิจกรรมบริการด้านซ่อมและบารุงรักษา
รถจักรยานยนต์เบื้องต้น ณ เทศบาลนคร อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
3. กิจกรรมบริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ฝึกอบรมอาชีพเสริมสวย)
ณ เทศบาลนคร อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาเทคโนโลยีความงาม)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน

/

/

-

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (พัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าบาติก) ณ เทศบาลนคร อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา (ภาควิชาศิลปะ)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
5. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
“กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สงขลา (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม)
6. การบริการอาหาร ในการฉลองอายุวัฒนมงคล
พระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสสโร)
ณ วัดสระเกษ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
7. การบริการอาหารเช้า “กิจกรรมเสวนายามเช้า”
ณ สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยภาคใต้ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
8. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงานลูกเสือ
บาเพ็ญประโยชน์ “โครงการลูกเสือจิตอาสา
ทาความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”
ระดับภาคใต้และภาคใต้ชายแดน
(ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม)
9. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะ ในการเดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
และมอบนโยบายในพืน้ ที่จังหวัดภาคใต้
(ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน

/

/

/

/

/

/

/

/

-
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-
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การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
10. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
“งานเปิดโลกอาชีพ เปิดรั้วอาชีวะสะพานเชื่อมโยง
การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกับการจัดการ
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ
สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ประชาชน” (ทุกภาควิชา)
บริการวิชาการ
11. การออกบูธนิทรรศการด้านการจัดการศึกษา
ของภาควิชา “งานอาชีวะแฟร์ : Check in
The SVC” (ทุกภาควิชา)
12. การออกบูธนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านนวมินท์”
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทักษิณ อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา (ทุกภาควิชา)
13. การออกบูธนิทรรศการ “เปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา”
ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ทุกภาควิชา)
บริการวิชาชีพ
14. การเป็นวิทยากรให้ความรู้และการบริการวิชาชีพ
เรื่องการมัดย้อม ณ วิทยาลัยผู้มีประสบการณ์ชีวิต
ม่วงงาม ตาบลม่วงงาม อาเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา (ภาควิชาศิลปะ)
15. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการฝึกอาชีพ
เพื่อการมีงานทาสาหรับคนพิการ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
“กิจกรรมงานศิลปประดิษฐ์เพื่อจาหน่าย”
ณ โรงพยาบาลสงขลา อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาคหกรรมธุรกิจ)
16. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ
พัฒนาวิชาชีพในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน
ตาบลปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ/ภาควิชา
คหกรรมธุรกิจ)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
17. การฝึกอบรมงานอาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียน
โรงเรียนเทสบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
18. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา
ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้า ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
19. กิจกรรมสอน 108 อาชีพสร้างสรรค์ศิลปกรรม
ตามโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ศิลปกรรม ณ หอศิลป์สงขลา (Songkhla Art Mill)
(ภาควิชาศิลปะ)
20. การเป็นวิทยากรฝึกอาชีพอิสระ
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
จิตอาสา
21. การจัดทาหน้ากากเพื่อป้องกันการเผยแพร่ระบาด
และป้องกันโรค COVID-19
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ทุกภาควิชา)
22. การจัดเตรียมดอกไม้เพื่อใช้ในพิธี
การจัดทาน้าอภิเษกของจังหวัดสงขลา
“เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ”
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ทุกภาควิชา)
23. การจัดเตรียมดอกไม้ประดับพิธี
เพื่อใช้ในพิธีบายศรีเวียนเทียนน้าศักดิ์สิทธิ์
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ทุกภาควิชา)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน
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การเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้บริหาร

24. การสอนทาเหรียญโปรยทานสร้างอาชีพ
ถวายวัดเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์
ณ วัดเพชรมงคล อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
25. กิจกรรม “จิตอาสา รักษ์ภาษาไทย”
ตามโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย
ณ โรงเรียนวัดบางลึก อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
26. การจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้วิชาชีพศิลปกรรม (กิจกรรม 5 ส)
ณ ห้อง 325 และบริเวณทางขึน้ อาคารเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ภาควิชาศิลปะ)
27. โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ณ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาการบัญชี)
28. โครงการอาชีวจิตอาสา “กิจกรรมพัฒนาวัด”
ณ วัดโรงวาส วัดเพชรมงคล และวัดโพธิ์ปฐมาวาส
ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
29. กิจกรรมจิตอาสา “สาธิตวิธีการทาเล็บ
และการถักเปียแฟนซี” งานสัปดาห์ของขวัญ
ผลิตภัณฑ์อาชีวะ "อาชีวะทั่วไทย ร่วมใจส่งความสุข"
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
(ภาควิชาเทคโนโลยีความงาม)
การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา
30. ผลงาน “อุปกรณ์ป้องกันเตารีดไหม้”
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ผูร้ ับบริการ : โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน
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31. ผลงาน “เข็มกลัดลายศิลป์
ลูกยางพาราพืน้ ถิน่ ปักษ์ใต้”
(ภาควิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก)
ผูร้ ับบริการ : ประชาชนชุมชนบ่อแดง
อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
32. ผลงาน “อุปกรณ์หยิบขนมทองหยิบ”
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
ผูร้ ับบริการ : ประชาชนที่อยู่ในท้องที่
เทศบาลเกาะแต้ว อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
33. ผลงาน “อุปกรณ์เพื่อนเดินทาง”
Safe Journey Gadget
(ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
ผูร้ ับบริการ : นักท่องเที่ยว
ณ สถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลนครสงขลา
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน

-

/

-

/

/

/

-

/

-

/

-

/

สรุประดับคุณภาพการบริการชุมชนและจิตอาสา
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
ผลสัมฤทธิ์
เชิงปริมาณ
กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา มีจานวนทั้งสิ้น 29 โครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษา
จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการชุมชน
กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
ผลสะท้อน
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยอมรับและศรัทธาจากหน่วยงาน
องค์กรภายนอก ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น ในการให้บริการฝึกอบรมอาชีพและการทากิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ การเป็นวิทยากรให้ความรู้และการบริการวิชาชีพ
การดาเนินงานภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center) และกิจกรรมจิตอาสาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็นต้น
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ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดหรือเข้าร่วมกับ
หน่วยงานอื่น หรือมีการนามาใช้ประโยชน์ได้จริง ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
การประเมิน
๑) สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมประกวดนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในสถานศึกษา
๒) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไป
ใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด
๓) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไป
ใช้ ป ระโยชน์ จ ริ งในระดั บ ชุ ม ชนหรื อ ได้ รั บ รางวั ลจากการประกวด นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับภาค
๔) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไป
ใช้ ประโยชน์ จริ งในระดับ จั งหวัด หรื อ ได้ รับ รางวัล จากการประกวด นวั ตกรรม สิ่ ง ประดิ ษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ
๕) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไป
ใช้ประโยชน์จริง ในระดั บประเทศหรือได้ รับรางวัลจากการประกวด นวั ตกรรม สิ่ง ประดิ ษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ
การตรวจสอบข้อมูล
1) ผลการส่ง เสริม สนับ สนุน ให้ผู ้เ รีย นพัฒ นานวัต กรรม สิ่ง ประดิษ ฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในสถานศึกษา
๒) การน านวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ หรื อ งานวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
๓) รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่น ๆ
โดยไม่นับรางวัลชมเชย

Page | ๒๐๐
Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR

Quality Assurance and Education Standard Section

เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
ชื่อผลงาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เม็ดชาไข่มุกกึ่งสาเร็จรูป
Jelly Beat
เปลือกส้มโออบกรอบ
รสปลาหมึก
ขนมทองม้วนจากแป้ง
ข้าวสินเหล็กเสริมธัญพืช
เยลลี่เชคมะม่วงหาว
มะนาวโห่ในน้าขิง
ผลิตภัณฑ์กะปิลดโซเดียม
จากคางกุ้ง
โคมแขวนสร้างสรรค์
ด้วยลวดลายเรือกอและ
ผ้าทอเกาะยอ
เข็มกลัดลายศิลป์
ลูกยางพาราพืน้ ถิน่ ปักษ์ใต้
ผลิตภัณฑ์เสน่หศ์ ิลป์ถิ่นสองเล
กรอบสร้างสรรค์
ลวดลายเรือกอและ
ผสมผสานผ้าทอเกาะยอ
ดินปลูกไตรโคเดอร์มา
ผลิตภัณฑ์สารควบคุม
การเจริญเติบโตสาหรับ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไม้ดอก
ประเภทหัว

การได้รับรางวัล

การนาไปใช้ประโยชน์
สถานศึกษา ชุมชน

จังหวัด ประเทศ

จังหวัด

ภาค

/

/

/

/

/

ชาติ

นานาชาติ

/

/
/
/

/

/

/

/
/
/
/

/

/

Page | ๒๐๑
Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR

Quality Assurance and Education Standard Section

สรุประดับคุณภาพผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
ผลงานของผู้ เ รี ย นด้ า นนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล จากการประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวนทั้งสิ้น 11 ผลงาน
เชิงคุณภาพ
ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ดังนี้
(ระดับจังหวัด)
- รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (3 ผลงาน) จากการประกวดงาน “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง (3 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (2 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง (2 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ระดับภาค)
- รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค ภาคใต้ ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค ภาคใต้ ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค ภาคใต้ ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ระดับชาติ)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน
“สุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ชาติ ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลเหรียญเงิน (2 ผลงาน) จากการเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม “การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award
2020 ระดับอาชีวศึกษา ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจาปี 2563 ของสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผลสะท้อน
ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ได้นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนโดยให้การฝึกอบรมเพื่อนาไปใช้ประกอบอาชีพหรือพัฒนา
ต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการนาผลงานไปเผยแพร่ร่วมกับ หน่วยงาน
ภายนอกในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- เข้าร่ วมจัดแสดงนิท รรศการในงาน “วัน นักประดิษฐ์ ” ของสานักงานการวิจั ย
แห่งชาติ (วช.)
- เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ประจาปี 2562”
- เข้ า ร่ ว มให้ ก ารฝึ ก อบรมอาชี พ ตามโครงการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ในโรงเรี ย นต ารวจ
ตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ตาบลปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา
2) การจัดการเรียนการสอน
คาอธิบาย
ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทาแผนการจัด
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และทาวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญ หาการจัด
การเรียนรู้
การประเมิน
๑) ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
๒) ร้อยละของครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
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๓) ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
๔) ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
๕) ร้ อยละของครูผู้ สอนที่ ทาวิจั ยเพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพจั ดการเรี ยนรู้ และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
การคานวณ
กาหนดให้
N = จานวนครูผู้สอนทั้งหมด
V = จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
W = จานวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
X = จานวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
Y = จานวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
Z = จานวนครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้
ร้อยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z}
5N
การตรวจสอบข้อมูล
๑) จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2) จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
3) จ านวนครูผู้ส อนที ่มีแ ผนการจัด การเรีย นรู้ที ่เ น้น ผู้เ รีย นเป็น สาคัญ
ทุกรายวิชาที่สอน
4) จานวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอน ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
5) จ านวนครูผู้ส อนที่ใ ช้สื่อ นวัต กรรม เทคโนโลยีท างการศึก ษา และ
แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
6) จานวนครูผู้สอนที่ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
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เกณฑ์การประเมิน
นาค่าร้อยละเฉลี่ยที่คานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน

95
96
97

จานวน
ครูผู้สอน
ทั้งหมด
97
97
97

97.94
98.97
100.00

93

97

95.88

93

97

95.88

จานวน
ครูผู้สอน

รายการประเมิน
1. ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาทีส่ อน
2. ครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
3. ครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง
4. ครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
5. ครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้
และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ภาพรวมของผลการประเมิน

ร้อยละ

97.73

(หมายเหตุ : ข้อ 1-5 อ้างอิงข้อมูลบุคลากรครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 97 คน
ข้อ 4, 5 ไม่นับรวมครูเกษียณอายุราชการและครูพิเศษสอนที่ปฏิบัติหน้าที่ 1 ภาคการศึกษา
รวมจานวน 4 คน)

สรุประดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
1) ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีจานวนทั้งสิ้น 95 คน
2) ครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน มีจานวนทั้งสิ้น 96 คน
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3) ครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธี
การสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีจานวนทั้งสิ้น 97 คน
4) ครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัด
การเรียนการสอน มีจานวนทั้งสิ้น 93 คน
5) ครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญ หาการจัดการ
เรียนรู้ มีจานวนทั้งสิ้น 93 คน
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 97.73
ผลสะท้อน
สถานศึกษามีก ารดาเนิน งานพัฒ นาวิช าการและพัฒ นาครูใ ห้มีค วามเชี่ย วชาญ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่ง เสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรีย นรู้ อาทิ การจัด ทาแผนการจัด การเรีย นรู้ การวัด และประเมิน ผลความรู้
ความเข้าใจที่เหมาะสม การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน ทาให้ผู้ปกครองและชุมชน
มีความเชื่อมั่นและยอมรับในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ด้านส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการ
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา
ผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผล
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
การประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับจานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์
การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
X 100
จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

การตรวจสอบข้อมูล
1) สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้
มีส มรรถนะในการเป็ น ผู้ ประกอบการหรื อ การประกอบอาชี พ อิส ระ หรื อ การพั ฒ นาผู้ เ รีย นให้ มี
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สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา
2) จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่ านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
๓) จ านวนผู้ เรี ย นประสบความส าเร็ จ สู่ ก ารเป็ น ผู้ป ระกอบการหรื อ การ
ประกอบอาชีพอิสระ
4) ผลการประเมินศูน ย์บ่ม เพาะผู้ป ระกอบการอาชีว ศึก ษา ตามเกณฑ์
การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ
2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว
5
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว
4
ดีเลิศ
ร้อยละ 6๐.๐๐ - 6๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว
3
ดี
ร้อยละ 5๐.๐๐ - 5๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว
2
ปานกลาง
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บม่ เพาะฯ ในระดับ 1 ดาว
1
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
คหกรรม
- คหกรรมธุรกิจ
- อาหารและโภชนาการ

จานวนกลุ่มเป้าหมาย
จานวนผูเ้ รียน
ที่ผ่านการพัฒนา
ที่ประสบความสาเร็จ
การเป็นผูป้ ระกอบการ
สู่การเป็นผูป้ ระกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละ

5
5
-

5
2
-

100.00
40.00
-

5

5

100.00

3
9

4

44.44

Page | ๒๐๗
Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR

Quality Assurance and Education Standard Section

ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา

จานวนกลุ่มเป้าหมาย
จานวนผูเ้ รียน
ที่ผ่านการพัฒนา
ที่ประสบความสาเร็จ
การเป็นผูป้ ระกอบการ
สู่การเป็นผูป้ ระกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละ

อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
5
5
100.00
- การท่องเที่ยว
รวม
32
21
65.63
ระดับ ปวส.
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
6
6
100.00
- การตลาด
5
100.00
5
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก
- การจัดการสานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
คหกรรม
- การบริหารงาน
5
คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
6
6
100.00
- เทคโนโลยีความงาม
8
5
62.50
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
5
- การท่องเที่ยว
5
รวม
45
22
48.89
รวม ปวช./ปวส.
77
43
55.84
สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงาน
 ยอดเยี่ยม (5 ดาว)  ดีเลิศ (4 ดาว)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ในระดับคุณภาพ 
 ดี (3 ดาว)  ปานกลาง (2 ดาว)  กาลังพัฒนา (1 ดาว)

สรุประดับคุณภาพผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
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เชิงปริมาณ
1) สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะในการเป็ น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จานวนทั้งสิ้น 77 คน
2) ผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จานวนทั้งสิ้น 43 คน
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน
ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (5 ดาว)
ผลสะท้อน
สถานศึกษาส่งเสริมและให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการถ่ายทอด
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ อันนามาซึ่งการได้รับ
การประกาศเกียรติคุณจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอื่น
ในการเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
4.3.2 จุดเด่น
1) สถานศึกษามีการทาข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการ เพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาในระบบปกติและระบบทวิภาคี เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ รับ การพัฒ นาเต็ มตามศั กยภาพทั้ง ภาคทฤษฎีแ ละการฝึ กปฏิ บัติ จริ ง ในสถานศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
2) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติง าน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
1) สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและความต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ
2) การประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม สถานประกอบการ หน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์
3) ควรปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตระหนักและมีจิตสานึกร่วมกันในการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
ให้มากขึ้น
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4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจขนาดย่อมของตนเอง
ในสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการสร้างทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น
ตลอดจนการพั ฒนาท้ ก ษะความรู้แ ละสร้ า งเสริม ประสบการณ์ ให้ กั บ ครู ผู้ ส อนในด้ า นความเป็ น
ผู้ประกอบการโดยตรง
2) ด าเนิ น การสร้า งเครื อ ข่ ายความร่ ว มมือ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการ เพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ ความรู้
ในสถานศึกษา การศึก ษาดูง านนอกสถานที่ ตลอดจนการสนับสนุนทรัพ ยากรหรือ งบประมาณ
เพื่อการจัดการศึกษาร่วมกัน
3) สถานศึก ษาควรหาแนวทางและวิธีก ารกระตุ้น ให้ผู้เ รีย นเกิด ความสนใจในการ
เข้าร่วมทากิจกรรมด้านการบริการชุมชน บริการวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมจิต อาสา ตลอดจน
การดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น

4.4 มาตรฐานที่ 4 การช่วยเหลือสนับสนุนผู้เรียน
4.4.1 ผลสัมฤทธิ์
ด้านระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล
1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถ
สาเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จาแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สาเร็จการศึกษาของรุ่น
X 100
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา

การตรวจสอบข้อมูล
๑) กระบวนการดู แลและแนะแนวผู้ เรียนของสถานศึก ษา เพื่อให้ผู้เรีย น
สามารถสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน
๒) จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
๓) จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
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๔) จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
๕) จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
6) ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
จานวนผู้เรียน
ประเภทวิชา/
จานวนผู้เรียนแรกเข้า
ร้อยละ
สาขางาน/สาขาวิชา
ของรุน่ ที่สาเร็จการศึกษา ของรุน่ ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
- ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
- อาหารและโภชนาการ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- สาขางานการโรงแรม
- สาขางานการท่องเที่ยว
รวม ปวช. 3
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก

117
45
39
70

84
25
22
49

71.79
55.56
56.41
70.00

8
79

5
67

62.50
84.81

32

22

68.75

33
24
447

20
21
315

60.61
87.50
70.47

115
51
8

109
43
2

94.78
84.31
25.00

(ธุรกิจค้าปลีกสรรพสินค้า)
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ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก

จานวนผู้เรียน
จานวนผู้เรียนแรกเข้า
ร้อยละ
ของรุน่ ที่สาเร็จการศึกษา ของรุน่ ที่สาเร็จการศึกษา
12
10
83.33

(ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง)

- การจัดการสานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
- การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
- เทคโนโลยีความงาม
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม ปวส. 2
รวม ปวช. 3/ปวส. 2

105
72

86
60

81.90
83.33

10
88
9

10
79
7

100.00
89.77
77.78

59
13
542
989

53
9
468
783

89.83
69.23
86.35
79.17

สรุประดับคุณภาพการดูแลและแนะแนวผู้เรียน
 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
ในปีการศึกษา 2562 มีผู้สาเร็จการศึกษา จานวนทั้งสิ้น 783 คน จาแนกเป็น
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 315 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จานวน 468 คน
เชิงคุณภาพ
ในปีการศึกษา 2562 มีผู้สาเร็จการศึกษา ร้อยละ 79.17 จาแนกเป็น ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 70.47 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ร้อยละ 86.35
ผลสะท้อน
สถานศึกษาให้การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาและระบบ
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาได้ปฏิบัติจนได้รับการยอมรับยกย่องจากบุคคลทั้งในระดับ
ชุมชน องค์กร และหน่วยงานภายนอกในวงกว้าง

Page | ๒๑๒
Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR

Quality Assurance and Education Standard Section

2) การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
คาอธิบาย
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ ศึกษาต่อเทียบกับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ = จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทา หรือศึกษาต่อ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา

X 100

การตรวจสอบข้อมูล
1) กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาของสถานศึกษา
๒) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปี
ที่ผ่านมา
๓) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในปีที่ผ่านมา
๔) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปี
ที่ผ่านมาที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
5) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในปีที่ผ่านมาที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
6) มีผลการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อ
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ผลการประเมิน
ประเภทวิชา/
สาขางาน/สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
คหกรรม
- คหกรรมเพื่อการโรงแรม
- อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
ระดับ ปวส.
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก
- การจัดการสานักงาน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
- การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
รวม ปวช./ปวส.

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
ในปีที่ผ่านมา ที่มีงานทา
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ

ร้อยละ

100
51
23
59

103
55
23
61

97.09
92.73
100.00
96.72

35

41

85.37

8
56

9
62

88.89
90.32

51
20
403

55
22
431

92.73
90.91
93.50

117
54
14
76
56

124
63
14
80
60

94.36
85.71
100.00
95.00
93.33

7

9

77.78

53

53

100.00

36
13
426
829

40
15
458
889

96.00
86.67
93.01
93.25

Page | ๒๑๔
Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR

Quality Assurance and Education Standard Section

สรุประดับคุณภาพการมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จานวนทั้งสิ้น 829 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 93.25
ผลสะท้อน
สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และสถาน
ประกอบการในการรับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าทางาน หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้านการให้บริการแก่ผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คาอธิบาย
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง ประสงค์ หมายถึง ผู้เรีย น
เป็น คนดี แสดงออกทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่ วมพัฒนา ภูมิปัญ ญาไทย มีจิตสานึ กในการ
อนุ รัก ษ์ท รั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม หรื อสถานศึก ษามี การส่ ง เสริม สนั บสนุน ให้ผู้ เรี ย น
ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัด
กิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏ
ผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
การประเมิน
๑) ผู้เ รียนน้อ ยกว่า ร้อยละ 60 มีความรับผิด ชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา
กล้ าแสดงออก ภู มิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่ าและร่วมพั ฒนาภู มิปั ญญาไทย มีจิ ตส านึ กในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
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๒) ผู้เรียนร้อยละ 6๐ - 6๙.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา
กล้า แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง
เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด
๓) ผู้เรียนร้อยละ 70 - 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา
กล้า แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รั บผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐาน
ดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด
4) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ - 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา
กล้า แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง
เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค
๕) ผู้เ รีย นร้อ ยละ 90 ขึ้น ไป มีค วามรับ ผิด ชอบ ซื่อ สัต ย์ และเสีย สละ
เพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา
กล้า แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการ
อนุรัก ษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม หรือ มีผ ลการประเมิน กิจ กรรมองค์ก ารนัก วิช าชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การ
มาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ
การตรวจสอบข้อมูล
๑) จานวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
2) จานวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา
ภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Page | ๒๑๖
Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR

Quality Assurance and Education Standard Section

3) หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์
๔) ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 5
มีผลการประเมินตามข้อ 4
มีผลการประเมินตามข้อ 3
มีผลการประเมินตามข้อ 2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
ภาควิชา
ระดับ ปวช.
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
คหกรรม
- คหกรรมเพื่อการโรงแรม
- อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
ระดับ ปวส.
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก
- การจัดการสานักงาน

จานวนผูเ้ รียน
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์

จานวนผูเ้ รียนทั้งหมด

ร้อยละ

295
84
81
181

341
108
87
210

86.51
77.78
93.10
86.19

73

101

72.28

15
169

17
197

88.24
85.79

112
64
1,074

125
74
1,260

89.60
86.49
85.24

221
84
39
147

232
100
46
162

95.26
84.00
84.78
90.74
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ภาควิชา
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
- การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
- เทคโนโลยีความงาม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว
รวม
รวม ปวช./ปวส.

จานวนผูเ้ รียน
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์
110

จานวนผูเ้ รียนทั้งหมด

ร้อยละ

120

91.67

11

11

100.00

157
15

171
16

91.81
93.75

119
29
932
2,006

140
36
1,034
2,294

85.00
80.56
90.14
87.45

สรุประดับคุณภาพผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
เชิงปริมาณ
ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ
ซื่ อ สั ต ย์ แ ละเสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม มี ค วามเป็ น ประชาธิ ป ไตย ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งเป็ น
กัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย
มีจิตสานึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจานวนทั้งสิ้น 2,006 คน
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐาน
ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
ผลสะท้อน
สถานศึกษาส่งเสริมและจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การเสียสละเพื่อส่วนรวม การทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า
และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาให้
สถานศึกษาได้รับการยอมรับ ยกย่องจากผู้ปกครอง ชุมชน สัง คม และองค์กร หน่วยงานภายนอก
ตลอดจนได้รับการประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐาน
ดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ จากการประเมินการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ (อวท.) ตามที่
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยกาหนด ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจาปีการศึกษา 2562
2) การบริการชุมชนและจิตอาสา
คาอธิบาย
สถานศึก ษามีก ารบริห ารจัด การ การบริการชุมชน การบริก ารวิช าการ
การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
การประเมิน
๑) สถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมให้ ผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน
๒) สถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมให้ ผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
๓) สถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมให้ ผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ
๔) สถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมให้ ผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
๕) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา
ของสถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
๑) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน
๒) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน
๓) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน
๔) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน
๕) การใช้นวัต กรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิต อาสา
ของสถานศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
มีผลการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
บริการชุมชน
1. กิจกรรมบริการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ฝึกอบรมอาชีพ) ณ เทศบาลตาบลเกาะแต้ว
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
2. กิจกรรมบริการด้านซ่อมและบารุงรักษา
รถจักรยานยนต์เบื้องต้น ณ เทศบาลนคร อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
3. กิจกรรมบริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ฝึกอบรมอาชีพเสริมสวย)
ณ เทศบาลนคร อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาเทคโนโลยีความงาม)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (พัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าบาติก) ณ เทศบาลนคร อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา (ภาควิชาศิลปะ)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน

/

/

-

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
5. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
“กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สงขลา (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม)
6. การบริการอาหาร ในการฉลองอายุวัฒนมงคล
พระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสสโร)
ณ วัดสระเกษ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
7. การบริการอาหารเช้า “กิจกรรมเสวนายามเช้า”
ณ สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยภาคใต้ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
8. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงานลูกเสือ
บาเพ็ญประโยชน์ “โครงการลูกเสือจิตอาสา
ทาความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”
ระดับภาคใต้และภาคใต้ชายแดน
(ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม)
9. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะ ในการเดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
และมอบนโยบายในพืน้ ที่จังหวัดภาคใต้
(ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม)
10. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
“งานเปิดโลกอาชีพ เปิดรั้วอาชีวะสะพานเชื่อมโยง
การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกับการจัดการ
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ
สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ประชาชน” (ทุกภาควิชา)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน

/

/

/

/

-

/

-

/

-

/

-

/

-

/

/

/

-

/

-

/

/

/

/

/
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การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
บริการวิชาการ
11. การออกบูธนิทรรศการด้านการจัดการศึกษา
ของภาควิชา “งานอาชีวะแฟร์ : Check in
The SVC” (ทุกภาควิชา)
12. การออกบูธนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านนวมินท์”
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทักษิณ อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา (ทุกภาควิชา)
13. การออกบูธนิทรรศการ “เปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา”
ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ทุกภาควิชา)
บริการวิชาชีพ
14. การเป็นวิทยากรให้ความรู้และการบริการวิชาชีพ
เรื่องการมัดย้อม ณ วิทยาลัยผู้มีประสบการณ์ชีวิต
ม่วงงาม ตาบลม่วงงาม อาเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา (ภาควิชาศิลปะ)
15. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการฝึกอาชีพ
เพื่อการมีงานทาสาหรับคนพิการ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
“กิจกรรมงานศิลปประดิษฐ์เพื่อจาหน่าย”
ณ โรงพยาบาลสงขลา อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาคหกรรมธุรกิจ)
16. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ
พัฒนาวิชาชีพในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน
ตาบลปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ/ภาควิชา
คหกรรมธุรกิจ)
17. การฝึกอบรมงานอาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียน
โรงเรียนเทสบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน

/

/

/

/

-

/

/

/

-

/

-

/

-

/

-

/

-

/

-

/

-

/

-

/

-

/

-

/
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การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
18. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา
ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้า ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
19. กิจกรรมสอน 108 อาชีพสร้างสรรค์ศิลปกรรม
ตามโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ศิลปกรรม ณ หอศิลป์สงขลา (Songkhla Art Mill)
(ภาควิชาศิลปะ)
20. การเป็นวิทยากรฝึกอาชีพอิสระ
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
จิตอาสา
21. การจัดทาหน้ากากเพื่อป้องกันการเผยแพร่ระบาด
และป้องกันโรค COVID-19
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ทุกภาควิชา)
22. การจัดเตรียมดอกไม้เพื่อใช้ในพิธี
การจัดทาน้าอภิเษกของจังหวัดสงขลา
“เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ”
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ทุกภาควิชา)
23. การจัดเตรียมดอกไม้ประดับพิธี
เพื่อใช้ในพิธีบายศรีเวียนเทียนน้าศักดิ์สิทธิ์
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ทุกภาควิชา)
24. การสอนทาเหรียญโปรยทานสร้างอาชีพ
ถวายวัดเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์
ณ วัดเพชรมงคล อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน

-

/

-

/

-

/

-

/

-

/

-

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-

/

-
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน

การเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้บริหาร

25. กิจกรรม “จิตอาสา รักษ์ภาษาไทย”
ตามโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย
ณ โรงเรียนวัดบางลึก อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
26. การจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้วิชาชีพศิลปกรรม (กิจกรรม 5 ส)
ณ ห้อง 325 และบริเวณทางขึน้ อาคารเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
(ภาควิชาศิลปะ)
27. โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ณ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาการบัญชี)
28. โครงการอาชีวจิตอาสา “กิจกรรมพัฒนาวัด”
ณ วัดโรงวาส วัดเพชรมงคล และวัดโพธิ์ปฐมาวาส
ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
29. กิจกรรมจิตอาสา “สาธิตวิธีการทาเล็บ
และการถักเปียแฟนซี” งานสัปดาห์ของขวัญ
ผลิตภัณฑ์อาชีวะ "อาชีวะทั่วไทย ร่วมใจส่งความสุข"
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
(ภาควิชาเทคโนโลยีความงาม)
การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา
30. ผลงาน “อุปกรณ์ป้องกันเตารีดไหม้”
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ผูร้ ับบริการ : โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
31. ผลงาน “เข็มกลัดลายศิลป์
ลูกยางพาราพืน้ ถิน่ ปักษ์ใต้”
(ภาควิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก)
ผูร้ ับบริการ : ประชาชนชุมชนบ่อแดง
อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน
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การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
32. ผลงาน “อุปกรณ์หยิบขนมทองหยิบ”
(ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)
ผูร้ ับบริการ : ประชาชนที่อยู่ในท้องที่
เทศบาลเกาะแต้ว อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
33. ผลงาน “อุปกรณ์เพื่อนเดินทาง”
Safe Journey Gadget
(ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
ผูร้ ับบริการ : นักท่องเที่ยว
ณ สถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลนครสงขลา
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้บริหาร

บุคลากรครู

บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้เรียน

/

/

-

/

-

/

-

/

สรุประดับคุณภาพการบริการชุมชนและจิตอาสา
 ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)

 ดีเลิศ (4 คะแนน)
 ดี (3 คะแนน)
 ปานกลาง (2 คะแนน)
 กาลังพัฒนา (1 คะแนน)
ผลสัมฤทธิ์
เชิงปริมาณ
กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา มีจานวนทั้งสิ้น 29 โครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษา
จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการชุมชน
กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
ผลสะท้อน
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยอมรับและศรัทธาจากหน่วยงาน
องค์กรภายนอก ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น ในการให้บริการฝึกอบรมอาชีพและการทากิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ การเป็นวิทยากรให้ความรู้และการบริการวิชาชีพ
การดาเนินงานภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center) และกิจกรรมจิตอาสาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็นต้น
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4.4.2 จุดเด่น
1) สถานศึกษาตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยใช้
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย จิตสานึก
และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ความเป็นไทย ตลอดจนการอนุรักษ์ท่รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
2) สถานศึกษาได้นาวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อส่ งเสริม สนั บสนุ นการจัดกิ จกรรมโครงการพัฒ นาผู้เ รียนให้มีทั กษะทางด้ านวิ ชาการ วิ ชาชี พ
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สัง คม และ
ประเทศชาติ
3) สถานศึกษามีการดาเนินงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรมการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองผู้เรียน การประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง และการอบรมพัฒนาครูที่ปรึกษา ส่งผลให้จ านวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
4.4.3 จุดที่ควรพัฒนา
1) ควรปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าในการร่วมสืบสานรักษาศิลป
วัฒนธรรมและพัฒนาภูมิปัญ ญาไทย ตลอดจนการมีส่ว นร่วมในการอนุรักษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น
4.4.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) สถานศึกษาควรหาแนวทางและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก
และเห็ นคุ ณค่ าในการเข้า ร่ว มท ากิ จกรรมเสริ มหลั กสู ตรซึ่ง จะช่ว ยให้ไ ด้รับ ความรู้ ประสบการณ์
ทักษะในการทางานและการอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นในสัง คมได้อย่างมีค วามสุข รวมไปถึง การบาเพ็ญ ตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้น
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