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คำนำ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดกำหนด

ความมุงหมายและหลักการในดานคุณภาพการศึกษา ไวในหมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ที่กำหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษา ที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยใหมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 

หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ไดจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามกฎกระทรวง                   

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อสรางความรูความเขาใจในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใชผลการประเมินเปน

แนวทางในการพิจารณาคุณภาพของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง สรางความเช่ือมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

และสาธารณะชน วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา และบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานตนสังกัด โดยมีกระบวณการจัดทำรายงานผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้  

  1) แตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการทำงานตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

สงขลา พ.ศ. 2563 ประจำปการศึกษา 2564 

  2) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

   3) รวบรวมขอมูล เอกสาร หลักฐานประกอบการประเมิน  

   4) จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน     

   5) ตรวจทานความถูกตองของรายงานผลการประเมินตนเอง 

   6) นำเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเปดเผยตอสาธารณชน    

 โดยไดรับการสนับสนุนจากคณะผูบริหาร และความรวมมือจากครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ พรอมกันนี้ไดรับความรวมมือเปนอยางดี

จากนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ ซึ่งนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ

คุณภาพของผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหเปนคนดี คนเกง สามารถอยูรวมกับสังคม

ไดอยางมีความสุข ดังเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม                 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

กันยายน  2565 
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คำชี้แจง 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษาสงขลา พ.ศ. 2563 ประกอบดวย จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ประจำป

การศึกษา 2564 มีผลสัมฤทธิ์ดังนี้ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม จำนวน 22 ขอการประเมินและ 

ระดับคุณภาพดี จำนวน 2 ขอการประเมิน  
 

  วิทยาลัยฯ ไดมุ งเนนการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานการอาชีวศึกษาและกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพกำลังคนระดับกึ่งฝมือ 

ระดับฝมือ และระดับเทคนิคใหมีคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพที่กำหนดไวอยางมีคุณภาพและ

ศักยภาพ ในการนำไปสูการพัฒนาประเทศ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญาตรี (สายเทคโนโลยีปฏิบัติการ) พรอมกันนี้

ไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการขับเคล่ือนการประกันคุณภาพ

การศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที ่กำหนด โดยมีผลการประเมินคุณภาพ  ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาในแตละมาตรฐาน อยูในระดับยอดเยี ่ยม ประกอบดวย มาตรฐานที่ 1 

คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา และ

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู  

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา ดานหลักสูตร และ                 

การจัดการเรียนการสอน ดานครูผู สอนและผู บริหารสถานศึกษา ดานการมีสวนรวม และ                  

ดานปจจัยพื้นฐาน อยูในระดับยอดเยี ่ยม โดยมีคารอยละคะแนนที่ไดจากการประเมินในภาพรวม 

เทากับ 98.35 โดยวิทยาลัยฯไดจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในประเด็นตาง ๆ 

ดังนี้ 1) ดานความรู 2) ดานทักษะและการประยุกตใช 3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค 4) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 5) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 6) ดานการ

บริหารจัดการ 7) ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 8) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการ

เรียนรู 9) ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรคงานวิจัย  

  

 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

           กันยายน 2565 
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สารบัญ 

 

หนา 

คำนำ (ก) 

คำช้ีแจง (ข) 

สารบัญ (ค) 

สารบัญตาราง (ง) 

สารบัญแผนภูมิ (จ) 

สวนท่ี 1 บทสรุปสำหรับผูบริหาร 1 

สวนท่ี 2 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 12 

สวนท่ี 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 33 

สวนท่ี 4 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  36 

สวนท่ี 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

            พ.ศ. ๒๕๖๑  

60 

 

 สวนท่ี 7 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   66 

  

ภาคผนวก ก   ประกาศมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พ.ศ. 2563  

ภาคผนวก ข   คำส่ังคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง  

                  ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พ.ศ. 2563 

        ประจำปการศึกษา 2564 ระดับสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Page | (ง)  

 
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 Self Assessment Report : SAR 

SONGKHLA 

VOCATIONAL 

COLLEGE 

 
Institute of Vocational Education : Southern Region 3 Quality Assurance and Education Standard Section 

สารบัญตาราง 

 

หนา 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1  

              ในแตละประเด็นการประเมิน 

60 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2  

              ในแตละประเด็นการประเมิน 

61 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3  

              ในแตละประเด็นการประเมิน 

64 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 65 
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สารบัญแผนภูม ิ

 

หนา 

แผนภูมิท่ี 2.1 แสดงจำนวนขอมูลดานผูเรียน ปการศึกษา 2564  17 

แผนภูมิท่ี 2.2  แสดงการเปรียบเทียบขอมูลผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ปการศึกษา 18 

แผนภูมิท่ี 2.3 แสดงจำนวนขอมูลงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบประมาณ 20 
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สวนที่ 1 

บทสรุปสำหรบัผูบริหาร 

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษา 2564  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สรุปสาระสำคัญ ดังตอไปนี้ 

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาในรอบปการศึกษา 2564 

คะแนน     98.35 ระดับคุณภาพ    ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน 
ปการศึกษา/คะแนน 

ประเด็นท่ี 
ปการศึกษา/คะแนน 

2563 2564 2563 2564 

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จ

การศึกษาท่ีพึงประสงค 

95.45 96.36 1.1 ดานความรู 100.00 100.00 

2. การจัดการอาชีวศึกษา 100.00 100.00 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 60.00 68.00 

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 95.00 100.00 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

100.00 100.00 

รวม 97.32 98.35 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 100.00 

 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 

100.00 100.00 

2.3 ดานการบริหารจัดการ 100.00 100.00 

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100.00 100.00 

3.1 ดานความรวมมือในการสราง

สังคมแหงการเรียนรู 

100.00 100.00 

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค งานวิจัย 

80.00 100.00 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาท่ีจัดทำรายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

   ของสถานศึกษา 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

   การพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ว ิทยาลัย

อาชีวศึกษาสงขลา มีผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น           

การประเมิน มีคาคะแนน 98.35 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ตามรายละเอียดดังนี้ 



 

 
Page | 2  

 
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 Self Assessment Report : SAR 

SONGKHLA 

VOCATIONAL 

COLLEGE 

 
Institute of Vocational Education : Southern Region 3 Quality Assurance and Education Standard Section 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค มีคาคะแนน 96.36  

อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ประกอบดวยประเด็นการประเมิน 3 ประเด็นไดแก 

   ประเด็นการประเมินท่ี 1.1 ดานความรู มีคาคะแนน 100.00 อยูในระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

   ประเด็นการประเมินท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช มีคาคะแนน 68.00  

อยูในระดับคุณภาพ ดี 

   ประเด็นการประเมินท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

มีคาคะแนน 100 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา มีคาคะแนนในภาพรวม 100.00 อยูในระดับ 

คุณภาพ ยอดเยี่ยม ประกอบดวยประเด็นการประเมิน 5 ประเด็นไดแก 

   ประเด็นการประเมินท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา มีคาคะแนน 100.00  

อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

   ประเด็นการประเมินท่ี 2.2 ดานจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

มีคาคะแนน 100.00 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

   ประเด็นการประเมินท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ มีคาคะแนน 100.00  

อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

   ประเด็นการประเมินท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ มีคาคะแนน 100.00 

อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

  มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู มีคาคะแนน 100.00 อยูในระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ประกอบดวยประเด็นการประเมิน 2 ประเด็นไดแก 

   ประเด็นการประเมินท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

มีคาคะแนน 100.00 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ประเด็นการประเมินท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  

มีคาคะแนน 100.00 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.2 จุดเดน 

   1. ผูสำเร็จการศึกษามีความรูสอดคลองตามมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิอาชีวศึกษา

ของแตละระดับการศึกษา 

   2. ผูสำเร็จการศึกษามีทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

และไดรับการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่จำเปนตอการนำไปพัฒนาสูสมรรถนะการนวัตกร              
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ตามกระบวนทัศนการพัฒนาการศึกษาภายใตกรอบประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตรที่ 2 การผลิต

และพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษา 

   3. ผูสำเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนคนเกง             

คนดี และมีความสุข ตามปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณของสถานศึกษาอยางชัดเจน 

   4. สถานศึกษามีกระบวนการในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ในการพัฒนางานวิจัย 

สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอยางเปนระบบจนไดรับรางวัลจากการเขารวมประกวดสิ่งประดิษฐของ              

คนรุนใหม ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ อยางตอเนื่อง  

   5. สถานศึกษามีกระบวนการในการดูแลและแนะแนวผูเรียน และลดปญหาการออก

กลางคันของผูเรียนอยางตอเนื่อง โดยการสรางความเขาใจกับผูเรียน การจัดทำสารสนเทศของผูเรียน

เปนรายบุคคล การคัดกรองผูเรียน การประชุมเครือขายผูปกครอง การเยี่ยมบาน การจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนท่ีมีปญหาดานการเรียน การสนับสนุนทุนการศึกษาและการสงเสริมใหผูเรียนท่ีมีปญหา           

ดานเศรษฐกิจมีงานทำในระหวางเรียน และการอบรมพัฒนาครูที่ปรึกษา สงผลใหจำนวนนักเรียน 

นักศึกษาออกกลางคันลดลงและมีจำนวนผูสำเร็จการศึกษาเพิ่มข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

  6. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาวิชาและหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชารวมกับสถานประกอบการ เพื่อใหผู เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงของสังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  

  7. สถานศึกษามีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการศึกษาตั้งแตดานอาคารสถานท่ี 

หองเรียนทฤษฎีและหองปฏิบัติการ โครงสรางทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย

อินเตอรเน็ตอยางตอเนื่องเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal ภายใตสภาวะการ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 

   1. สถานศึกษาควรดำเน ินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา ใหครบทุกสาขาวิขาที่เปดสอน และจำนวนผูเรียนในระบบทวิภาคีควรไมนอยกวารอย

ละ 20 ของจำนวนผูเรียนท้ังหมด 

   2. สถานศึกษาควรมีการเพิ่มเครือขายสถานศึกษาท้ังในและตางประเทศ เพื่อระดม

ทรัพยากรในการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพทั้งภาคทฤษฎีและ

การฝกปฏิบัติจริงในสถานศึกษาและในสถานประกอบการอยางตอเนื ่องโดยเฉพาะการระดม

ทรัพยากรบุคคลไดแกครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจากสถาน

ประกอบการ 
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   3. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีในสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนการ

สอนออนไลนในยุค New Normal ภายใตสภาวะการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

   1. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการสรางหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาวิชาและ

หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาใหทันสมัยและตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับ

การเปล่ียนแปลงของสังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

   2. สถานศึกษาควรจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษา ใหครบ 

ทุกสาขาวิขาที่เปดสอน และจำนวนผูเรียนในระบบทวิภาคีควรไมนอยกวารอยละ 20 ของจำนวนผูเรียน

ท้ังหมด 

   3.สถานศึกษาควร เพิ่มเครือขายสถานศึกษาทั้งในและตางประเทศ เพื่อระดม

ทรัพยากรในการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพทั้งภาคทฤษฎีและ

การฝกปฏิบัติจริงในสถานศึกษาและในสถานประกอบการอยางตอเนื ่อง โดยเฉพาะการระดม

ทรัพยากรบุคคลไดแกครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี ่ยวชาญจากสถาน

ประกอบการ 

   4. สถานศึกษาควรพัฒนาโครงสรางทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมทุกพื้นที่ในสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนในยุค New Normal ภายใตสภาวะการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

  5. สถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี

ความรูและทักษะเกี่ยวกับดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนและทำงาน

ภายใตสภาวะการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  6. สถานศึกษาควรสงเสริมและพัฒนาครูท่ีปรึกษาใหเปนครูแนะแนวมืออาชีพในการ

ดูแลใหคำปรึกษาผูเรียน 

   7. สถานศึกษาควรสงเสริมใหครู และผูเรียนสรางผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  

งานสรางสรรค และงานวิจัย ใหครบทุกภาควิชา 

 

 

 



 

 
Page | 5  

 
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 Self Assessment Report : SAR 

SONGKHLA 

VOCATIONAL 

COLLEGE 

 
Institute of Vocational Education : Southern Region 3 Quality Assurance and Education Standard Section 

2. การสรางความเช่ือมั่นใหแกผูมีสวนเก่ียวของ 

  1. การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งดาน

ความรู ทักษะและคุณธรรม จริยธรรม เปนไปตามแนวโนมความตองการของตลาดแรงงานท่ีเปล่ียนแปลง

ไปตามการเปล่ียนแปลงของสังคมยุคดิจิทัล (Digital Disruption) 

 2. สถานศึกษาไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  

งานสรางสรรค หรืองานวิจัยภายใตการดำเนินโครงการการปฏิบัติงานที่สอดรับกับภารกิจของ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย เปนที่ยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย จากการประกวดแขงขัน

ผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐของผูเรียนตามที่หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานภายนอกอื่น           

จัดข้ึนอยางตอเนื่อง 

  3. มีการเผยแพรและประชาสัมพันธขาวสารและกิจกรรมตาง ๆของสถานศึกษาไปยังผูมี

สวนไดสวนเสียทุกชองทางการส่ือสาร 

        4. มีการประชุมผูปกครองเพื่อสรางความเชื ่อมั ่นในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา              

การสรางเครือขายผูปกครอง การเยี ่ยมบานเพื่อติดตาม ดูแล และแกปญหาของผูเรียนรวมกับ

สถานศึกษา 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 

  1. การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเปนตอการนำไปพัฒนาสูสมรรถนะการ

นวัตกรรมตามกระบวนทัศนการพัฒนาการศึกษาภายใตกรอบประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตรที่ 2 

การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษา 

  2. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการดูแลและแนะแนวผูเรียน และลดปญหาการออก

กลางคันของผูเรียนอยางตอเนื่อง โดยการสรางความเขาใจกับผูเรียน การจัดทำสารสนเทศของผูเรียน

เปนรายบุคคล การคัดกรองผูเรียน การประชุมเครือขายผูปกครอง การเยี่ยมบาน การจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนท่ีมีปญหาดานการเรียน การสนับสนุนทุนการศึกษาและการสงเสริมใหผูเรียนท่ีมีปญหา

ดานเศรษฐกิจมีงานทำในระหวางเรียน และการอบรมพัฒนาครูที่ปรึกษา สงผลใหจำนวนนักเรียน 

นักศึกษาออกกลางคันลดลงและมีจำนวนผูสำเร็จการศึกษาเพิ่มข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

  3. มีกระบวนการในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ในการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมอยางเปนระบบที่สอดรับกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย จนไดรับรางวัล    

จากการเขารวมประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ อยาง

ตอเนื่อง 
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4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) 

    การสรางสรรคผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐของผูเรียนอาชีวศึกษา 

4.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

ในยุคสมัยโลกาภิวัตนที่ทุกประเทศใหความสำคัญกับการจัดการศึกษาและพัฒนา

เยาวชน ใหเปน นักประดิษฐ คิดคนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐเพื ่อเอื ้ออำนวยความสะดวกในการ

ดำรงชีวิตของคนในชุมชน  สังคม เชนเดียวกับประเทศไทยท่ีตองการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจ

ไปสูเศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ดังนั้น “นวัตกรรม” จึงเปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมใหมีความไดเปรียบ ในการแขงขันกับนานาประเทศ อีกทั้งยังสามารถสรางความ

เจริญกาวหนาอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งกลไกสำคัญประการหนึ่งในการสรางความเจริญกาวหนา

ของแตละประเทศ คือการมุงพัฒนากำลังคนดานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ

ทางการแขงขัน โดยเฉพาะการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและกระบวนการคิดสรางสรรคของผูเรียน 

ทั้งนี้เพราะเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาจินตนาการและความคิดสรางสรรค เปนผลใหเกิดแรงบันดาลใจ               

ในการศึกษาคนควาและจัดทำผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ อันจะนำมาซึ่ง  การพัฒนาสูเทคโนโลยี

ของประเทศ ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)  ดานการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตรท่ี 

2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษา เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ของ

ประเทศดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษาเพื ่อเพิ่ม

ผลผลิต และมูลคาทางเศรษฐกิจประเทศ อีกทั้งแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 

2562-2566 ที่ตองการยกระดับคุณภาพผูเรียนใหเปนผูนำทางวิชาชีพ ดวยการพัฒนาศักยภาพครู 

บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูเรียนทางดานนวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ซึ่งเปนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ไดดำเนินโครงการสงเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษา (กิจกรรมการ

ประกวดโครงการวิชาชีพ ผลงานสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ระดับสถานศึกษา) โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหผูเรียนไดรับการ พัฒนาศักยภาพ ความคิด และทักษะอันนำไปสูการเปนนักประดิษฐพรอมกับ

สรางสรรคผลงานสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพเขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและ

ประกวดแขงขันในระดับสถานศึกษา  เพื่อคัดเลือกผลงานเขาสูการประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม 

ซึ่งสอดคลองกับกระบวนทัศนการพัฒนาการศึกษาภายใตกรอบประเทศไทย 4.0 ที่จะตองใหการ

สงเสริมทักษะแหงอนาคตแกผูเรียนในดานทักษะ การใชอินเทอรเน็ต ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะ

การแกปญหา และทักษะความคิดสรางสรรค ท้ังนี้เพื่อ หลอหลอมใหผูเรียนมีพัฒนาการเกิดข้ึนอยาง

ตอเนื่องท่ีสามารถนำไปเปนฐานในการสรางผลผลิตหรือนวัตกรรมไดในอนาคต 
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ดังนั้น การจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐจึงมีความสำคัญอยางยิ่งในการชวยสนับสนุน              

การเรียนรู  และชวยสรางสมรรถนะของผูเรียนอาชีวศึกษาใหเปนผูสรางสรรคนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 

ตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรที ่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศดวยการพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีความพรอม มีพัฒนาการที่ดี โดยเฉพาะ

คุณลักษณะและทักษะท่ีจำเปนตอการนำไปสูสมรรถนะนวัตกรตอไป 

  4.2 วัตถุประสงค 

1) เพื่อสงเสริมใหผูเรียนนําความรูที ่ไดจากการเรียนมาบูรณาการใหสามารถผลิต

คิดคน ประดิษฐ และพัฒนานวัตกรรมรองรับความเปนประเทศไทย 4.0 ที่เนนเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน

ดวยนวัตกรรม 

        2) เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการสรางสรรคนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐผานประสบการณ

ตรงและการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  

3) เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดพัฒนาสรางสรรคผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ                 

ท่ีมีคุณภาพ เขารวมการประกวดแขงขันและเผยแพรในระดับจังหวัด ภาค และชาติ ตามท่ีหนวยงาน

ตนสังกัดและหนวยงานภายนอกอื่นจัดข้ึน 

4) เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนนำผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐไปพัฒนาตอยอด              

สูการนำไปใชประโยชนเชิงชุมชน สังคม และขยายผลในเชิงพาณิชย 

4.3 วิธีการดำเนินงาน 

สถานศึกษาไดสงเสริมสนับสนุนใหผู  เร ียนมีการจัดทำนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ                

งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ภายใตการดำเนินโครงการ/การปฏิบัติงานท่ีมุงพัฒนาความสามารถของ

ผูเรียน ดานความคิดสรางสรรคซึ่งเปนการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนนำกระบวนการ

คิดไปใชเปนรากฐานในการจัดทำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนำ

ผลงาน สูกระบวนการใชประโยชนเชิงชุมชน สังคม และการ บูรณาการกับการบริการวิชาการแก

สังคม ดังนี้ 

1) โครงการสงเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งเปนการดำเนินโครงการเพื่อใหครูผู สอนไดนำกระบวนการวิจัยมาบูรณาการรวมกับการจัดการ

เรียนรู เรื ่องของการสรางชิ ้นงาน ในรายวิชาโครงการและโครงงานวิทยาศาสตรใหกับผู เรียนได

สรางสรรคผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐข้ึนมาใหม โดยมุงหวังใหผูเรียนนำความรูในศาสตรวิชาตาง ๆ 

และประสบการณที่ไดรับไปใชลงมือปฏิบัติจริงเพื่อใหไดชิ้นงานโดยคำนึงถึงรูปแบบความเหมาะสม 

ความสวยงาม และประโยชนในการนำไปใชงานไดจริง 
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2) โครงการสงเสริมการวิจัยส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษา (กิจกรรมการ 

ประกวดโครงการวิชาชีพ ผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ระดับสถานศึกษา) เปนกิจกรรมที ่มุง

สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนประดิษฐ คิดคน และพัฒนาความคิดสรางสรรคเพื่อสรางผลงานนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐท่ีมีคุณภาพเขารวม จัดนิทรรศการแสดงผลงานและประกวดแขงขันในระดับสถานศึกษา 

 3) การนำผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐเขารวมจัดนิทรรศการแสดงผล

งานและประกวดแขงขัน เปนการดำเนินกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหนำองคความรูที่สั่งสม 

จากประสบการณที่ไดรับจากการเรียนหรือการปฏิบัติงานวิชาชีพมาบูรณาการผานกระบวนการวิจัย

พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ เพื่อสรางสรรคผลงานใหเกิดความกาวหนาและสามารถนำไปประยุกตใช

งานไดจร ิงอยางมีค ุณภาพ เขาร วมประกวดและจัดน ิทรรศการแสดงผลงานตามที ่สำน ักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ

ของคนรุนใหม และที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอก ในการประกวดสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ระดับ

อาชีวศึกษา โครงการ Thailand New Gen Inventors Awardในงานวันนักประดิษฐ ของสำนักงานการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) 

  4) การนำผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐขยายผลความรูใหแกกลุมเปาหมายหรือกลุม

ผูใชประโยชน เพื่อการพัฒนาเชิงชุมชนและสังคมอยางเปนรูปธรรม โดยการเผยแพรสูสาธารณะใน

รูปแบบของการพัฒนา ทักษะอาชีพ การบูรณาการกบัการบริการวิชาการแกสังคม 

4.4 ผลการดำเนินงาน 

จากการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค 

หร ืองานวิจ ัยภายใตการดำเนินโครงการ/การปฏิบัต ิงานที ่สอดรับก ับภารกิจของสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย สงผลใหในปการศึกษา ที่ผานมา สถานศึกษามีจำนวนผลงานของผูเรียน

ท้ังส้ิน จำนวน 307 ผลงาน จำแนกเปน  

- ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  จำนวน 113 ผลงาน 

           ในรายวิชาโครงการ (Project Work) ระดับ ปวช.     

      - ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  จำนวน 177 ผลงาน 

             ในรายวิชาโครงการ (Project Work) ระดับ ปวส.   

      - ผลงานของผูเรียนท่ีนำเขารวมการประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม   จำนวน 15 ผลงาน 

      - ผลงานของผูเรียนท่ีนำเขารวมประกวดโครงการ      จำนวน  2  ผลงาน 

            Thailand New Gen Inventors Award    



 

 
Page | 9  

 
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 Self Assessment Report : SAR 

SONGKHLA 

VOCATIONAL 

COLLEGE 

 
Institute of Vocational Education : Southern Region 3 Quality Assurance and Education Standard Section 

 ในขณะเดียวกันสถานศึกษาไดรับการยอมรับในวงกวางจากการประกวดแขงขันผลงาน             

ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐของผูเรียนตามท่ีหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานภายนอกอื่นจัดข้ึน  

อยางตอเนื่อง ไดแก  

1. รางวัลท่ีไดรับจากการจัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม มีดังนี้  

1.1 ระดับจังหวัด 

1.1.1 ผลงาน ปลาแปงแดงกึ่งสำเร็จรูปเสริมถ่ัวแดง (ชนะเลิศ เหรียญทอง) ประเภท

ท่ี 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย 

1.1.2 ผลงาน วุนดำคนทีสอทะเลเสริมสาหรายผมนาง (รองชนะเลิศ อันดับ 1 

เหรียญทอง) ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย 

1.1.3 ผลงาน เฉากวยใบคนทีสอเสริมวานหางจระเข (รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญ

เงิน) ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร 

1.1.4 ผลงาน ชุดรางปล๊ักไฟควบคุมผาน Wi-Fi (รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน) 

ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว 

1.2 ระดับภาค 

1.2.1 ผลงาน ปลาแปงแดงกึ่งสำเร็จรูปเสริมถ่ัวแดง (ชมเชย เหรียญเงิน) ประเภทท่ี 

3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย 

1.2.2 ผลงาน วุนดำคนทีสอทะเลเสริมสาหรายผมนาง (ชมเชย เหรียญทองแดง) 

ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย 

1.2.3 ผลงาน เฉากวยใบคนทีสอเสริมวานหางจระเข (ชมเชย เหรียญทองแดง) 

ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร 

1.2.4 ผลงาน ชุดรางปล๊ักไฟควบคุมผาน Wi-Fi (รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญ

ทองแดง) ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว 

2. รางวัลท่ีไดรับจากการประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award  

(I-New Gen Award 2020) มีดังนี้  

2.1. ระดับอาชีวศึกษา 

2.1.1 ผลงาน “สารควบคุมการเจริญเติบโตสำหรับเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชไมดอก

ประเภทหัว” (เหรียญทองแดง) 

2.1.2 ผลงาน “การพัฒนาเม็ดชาไขมุก ผสมสตารชพรีเจลาทิไนซจากมันเทศสีมวง

เสริมเจลาตินจากหนังปลานิล” (เหรียญทองแดง) 
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           นอกจากรางวัลท่ีไดรับจากการเขารวมประกวดแขงขันในระดับตาง ๆ แลว สถานศึกษาไดมี

การนำองคความรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเผยแพรสูสาธารณะ

โดยการบูรณาการกบัการบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบของการจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงาน 

“วันนักประดิษฐ”  2564-2565 Thailand Inventors' Day 2021-2022 ณ Event Hall 102-104 

ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

4.5 กิจกรรม/โครงการท่ีจะดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

การดำเนินกิจกรรม/โครงการเพื ่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและพันธกิจของสถานศึกษาในการสนับสนุน

งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และโครงงานวิทยาศาสตรเพื่อตอยอดสูชุมชนและธุรกิจ รวมไปถึง

การพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะนวัตกรเพื่อสรางสรรคผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ สถานศึกษาได

ดำเนินการสงเสริมศักยภาพ ใหกับผูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรูและการลงมือปฏิบัติ

ดวยตนเองอยางตอเนื่องภายใตโครงการสงเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐอยางมี

ประสิทธิภาพ โครงการสรางสรรคผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐของนักเรียน นักศึกษา และโครงการ

สงเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการคิดคนและสรางสรรค

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐประเภทผลิตภัณฑอาหาร ที่ตองสรางความเชื่อมั่นใหกับผลิตภัณฑวาสามารถ

บริโภคไดอยางปลอดภัย ดังนั้นผลิตภัณฑอาหารจะตองไดรับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (Thai Food and Drug Administration : FDA) และเพื่อเปนการตอยอดใหเกิดการ

พัฒนาสรางสรรคนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ในปการศึกษา 2564 จึงไดดำเนินการพัฒนาหองปฏิบัติการ

อาหารเพื่อรองรับการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการสราง

หลักประกันใหกับผลิตภัณฑวามีคุณภาพปลอดภัยตรงตามที่มาตรฐานกำหนด ตลอดจน ใหการ

สงเสริมสนับสนุนการเสริมสรางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐที่สามารถนำไปใชงานได

จริงในระบบอุตสาหกรรม กลุมอาชีพ ชุมชน หรือนำไปจำหนายในธุรกิจเชิงพาณิชย จำนวน 15 

ผลงาน ประกอบดวย 

  1. ผลงาน “ผลิตภัณฑชุดรางปล๊ักไฟควบคุมผาน Wi-Fi”   

  2. ผลงาน “ผลิตภัณฑเฉากวยใบคนทีเสริมวานหางจระเข”   

  3. ผลงาน “ผลิตภัณฑวุนดำคนทีสอทะเลเสริมสาหรายผมนาง”    

  4. ผลงาน “ผลิตภัณฑปลาแปงแดงกึ่งสำเร็จรูปเสริมถ่ัวแดง”   

   5. ผลงาน “ผลิตภัณฑเคกกลวยน้ำวาจากขาวโอตเสริมผลไมอบแหง”   

  6. ผลงาน “ผลิตภัณฑขนมทองมวนจากแปงขาวไรซเบอรรี่เสริมธัญพืช”   

  7. ผลงาน “ผลิตภัณฑขนมพิมพจากแปงกลวยน้ำวาเสริมผลไมอบแหง”   

  8. ผลงาน “ผลิตภัณฑขนมวาฟเฟลจากแปงขาวไรซเบอรรี่เสริมธัญพืช”   
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  9. ผลงาน “ผลิตภัณฑขาวตังจากขาวหอมนิลหนามะละกอเสริมคางกุง”   

  10. ผลงาน “ผลิตภัณฑคุกกี้ใบคนทีไสมะมวงหาวมะนาวโห”   

  11. ผลงาน “ผลิตภัณฑคุกกี้จากแปงกลวยน้ำวาเสริมสาหรายผมนาง”   

  12. ผลงาน “ผลิตภัณฑทารตสำเร็จรูปจากขาวสังขหยดเสริมธัญพืช”   

  13. ผลงาน “ผลิตภัณฑน้ำขาวโพดเสริมน้ำธัญพืช”   

  14. ผลงาน “ผลิตภัณฑบราวนี่กรอบจากแปงกลวยหินเสริมธัญพืช”   

  15. ผลงาน “ผลิตภัณฑบราวนี่จากกากถ่ัวเหลืองเสริมเปลือกสม” 

4.6 ประโยชนท่ีไดรับ 

1) ประโยชนตอผูเรียน คือ ผูเรียนเกิดการเรียนรูผานประสบการณตรงต้ังแตความรู 

ในอดีตและปจจุบัน ตลอดจนไดรับการฝกฝนทักษะเพื่อใหเกิดการตอยอดความคิดมาพัฒนาใหเกิด

ผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิตใหม  

2) ประโยชนตอครูผู สอน คือ ครูผู สอนมีแนวทางในการสงเสริมผูเรียนใหเกิดองค

ความรู ทักษะ ปฏิบัติ และสมรรถนะนวัตกรเพื่อสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โดยใชการบูรณาการ

ความรู ในศาสตรวิชาตาง ๆ รวมกับกระบวนการวิจัยสูกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการ

และโครงงานวิทยาศาสตร 

3) ประโยชนตอสถานศึกษา คือ สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของ

ผูเรียนใหมีความรูความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคโดยเฉพาะสมรรถนะนวัตกรเพื่อ

สรางนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐสำหรับใชเปนตนแบบในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

4) ประโยชนตอสถานประกอบการ คือ สถานประกอบการมีกำลังคนวิชาชีพท่ีมีความรู 

ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคโดยเฉพาะสมรรถนะนวัตกรท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของผูใช  

5) ประโยชนตอชุมชน สังคม คือ ชุมชนไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ เสริมรายได

นำไปสูการยกระดับ คุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจฐานราก รวมไปถึงองคความรูดาน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐท่ีนำไปขยายผลสูธุรกิจเชิงพาณิชย 
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สวนที่ 2 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  

2.1 ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 

  2.1.1 ท่ีต้ัง 

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถนนรามวิถี ตำบลบอยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

   โทรศัพท 0-7431-1202,0-7431-3080  โทรสาร 0-7431-3512 

   E-mail songkhla03@vec.mail.go.th  Website http://www.songkhlavc.ac.th 

  2.1.2 ประวัติสถานศึกษา 

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดตั้งขึ้นบนเนื้อที่ราชพัสดุ จำนวน 7 ไร 6.8 ตารางวา                

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2481 มีชื่อวา “โรงเรียนชางตัดเย็บเสื้อผาสงขลา” สังกัดกรมวิชาการ 

กระทรวงธรรมการ โดยรับผูสำเร็จการศึกษาช้ันประถมปท่ี 4 เขาเรียนวิชาแผนกชางเย็บเส้ือผา แผนก

ชางทอผา  

พ.ศ. 2490 เปล่ียนช่ือเปน “โรงเรียนการชางสตรีสงขลา” สังกัดกองโรงเรียนการชาง              

กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอน แผนกการชางสตรีเพียงแผนกเดียวและเรียกช่ือ

ระดับช้ันวามัธยมอาชีวศึกษาตอนตน โดยรับผูสำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เขาเรียน  

พ.ศ. 2516 ไดเปลี่ยนชื่อใหมเปนโรงเรียนอาชีวศึกษาสงขลา จากนั้นในป พ.ศ. 2519 

ไดขอใชท่ีดินของการรถไฟแหงประเทศไทยเพิ่มอีกจำนวน 4 ไร 1 งาน 50 ตารางวา รวมท้ังหมด 11 

ไร 1 งาน 56.8 ตารางวา และไดรับการยกฐานะเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาเขต 2 โดยรวม

กับโรงเรียนเทคนิคสงขลา ซึ่งเปนวิทยาเขต 1 ตอมาในป พ.ศ. 2522 แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา

สงขลา วิทยาเขต 2 มาเปน “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา” 

พ.ศ. 2541 ไดจัดตั ้ง “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาสิงหนคร (รัตน ประธานราษฎร

นิกร)” ข้ึนท่ีตำบลมวงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยไดรับบริจาคท่ีดินจาก ดร.รัตน ประธานราษฏร

นิกร จำนวน 25 ไร และวิทยาลัยฯ ไดดำเนินการจัดซื้อเพิ ่มอีก 1 ไร 3 งาน 36 ตารางวา รวมพื้นท่ี

ท้ังหมด 26 ไร 3 งาน 36 ตารางวา 

และ พ.ศ. 2552 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาสิงหนคร (รัตน ประธานราษฏร

นิกร) กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งใหม โดยใชชื่อวา “วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ            

สิงหนคร” (รัตน ประธานราษฎรนิกร) 
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 2.1.3 การจัดการศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มุงเนนการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษาและกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพกำลังคน 

ระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ และระดับเทคนิคไปใชใหมีคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพท่ีกำหนดไวอยางมี

คุณภาพและศักยภาพในการนำไปสูการพัฒนาประเทศในแตละหลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 4 ประเภทวิชา ประกอบดวย 

หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) 

1. พาณิชยกรรม 1.1 สาขาวิชาการบัญชี 

1.2 สาขาวิชาการตลาด 

1.3 สาขาวิชาการเลขานุการ 

1.4 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 

1.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

2. ศิลปกรรม 2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

3.ประเภทวิชาคหกรรม 3.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

3.2 สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ 

4.อุตสาหกรรทองเท่ียว 4.1 สาขาวิชาการโรงแรม 

4.2 สาขาวิชาการทองเท่ียว 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จำนวน 4 ประเภทวิชา ประกอบดวย 

หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

1. บริหารธุรกิจ 1.1 สาขาวิชาการบัญชี  

1.2 สาขาวิชาการตลาด  

1.3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก  

1.4 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน  

1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

2. ศิลปกรรม 2.1 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก 

3. คหกรรม 3.1 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร  

3.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  

3.3 สาขาวิชาธุรกิจความงาม 

4. อุตสาหกรรมทองเท่ียว 4.1 สาขาวิชาการโรงแรม 

4.2 สาขาวิชาการทองเท่ียว 
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หลักสูตรปริญญาตรี (สายเทคโนโลยีปฏิบัติการ) จำนวน 1 ประเภทวิชา ประกอบดวย 

หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา 

หลักสูตรปริญญาตรี  

(สายเทคโนโลยปีฏิบัติการ) 

1. บริหารธุรกิจ 1.1 สาขาวิชาการบัญชี  

 

2.1.4 สภาพชุมชน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตั้งอยูใจกลางชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลาจึงมีทำเล

ท่ีต้ังท่ีเหมาะสมตอการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เปดทำการสอนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลากหลายสาขาวิชาชีพ 

และระดับปริญญาตรี (สายเทคโนโลยีปฏิบัติการ) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาและฝกอบรม

อาชีพเพื่อผลิตกำลังคนระดับกึ่งฝมือ ชางฝมือ ชางเทคนิค ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการภายใตกรอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุงมั่นพัฒนาการอาชีวศึกษาไปสูความเปนเลิศทางดาน

วิชาชีพที่สนองความตองการของเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศและระดับทองถิ่นใหสามารถ

แขงขันไดในระดับสากล โดยวิทยาลัยฯ ไดดำเนินการประสานความรวมมือกับชุมชน สถาน

ประกอบการ หนวยงาน องคกรตาง ๆ เขามามีสวนรวมจัดการศึกษาโดยรวมกันพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติจริงในงานอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนการทำงานควบคูกับการเรียน เพื่อ

การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational 

Education) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร สาขาวิชาการโรงแรม โดยมี

สถานประกอบการหลากหลายประเภทธุรกิจที่ใหความสนใจรวมจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

อาทิ สถานประกอบการประเภทธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคาสง-คาปลีก ธุรกิจหางสรรพสินคา ธุรกิจราน

สะดวกซื้อ ธุรกิจรานดอกไม ธุรกิจจัดจำหนายผลิตภัณฑ อาหารทะเลสำเร็จรูป ธุรกิจคอมพิวเตอร 

และธุรกิจการบัญชี เปนตน 

2.1.5 สภาพเศรษฐกิจ 

ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาในเดือน มิถุนายน  2564 ขยายตัว รอยละ 8.0 จากชวง

เดือนเดียวกันของปกอน พิจารณาจากเครื ่องชี ้ดานอุปสงคขยายตัว รอยละ 20.2 จากชวงเดือน

เดียวกันของปกอน สะทอนไดจากดัชนีการใชจายภาครัฐ ขยายตัว รอยละ 36.9 ขยายตัวตอเนื่อง 

จากการเบิกจายรายจายประจำของมหาวิทยาลัย ดัชนีการคาชายแดน ขยายตัว รอยละ 23.1 

ขยายตัวทั้งมูลคาการสงออกและมูลคาการนำเขา ซึ่งมีสินคาสงออกที่สำคัญ ไดแก ผลิตภัณฑ
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เกี ่ยวเนื ่องกับยางพารา โดยเฉพาะสินคาประเภทถุงมือยาง ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว            

รอยละ 19.6 จากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มไดเพิ่มข้ึน สวนหนึ่งจากผลของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

ของภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการเราชนะและการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว รอยละ 7.2 จากพื้นท่ี

อนุญาตกอสรางประเภทที่อยูอาศัยและอาคารเพื่อการพาณิชย และการปลอยสินเชื่อรวมที่เพิ่มข้ึน 

สวนเครื ่องชี ้ดานอุปทานหดตัว รอยละ -0.3 สะทอนไดจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัว             

รอยละ -3.6 จากปริมาณผลผลิตยางพารา และกุงขาว แมวายางพาราจะมีอายุสวนใหญอยูในชวง

ใหผลผลิตสูง แตเนื่องจากเดือนนี้บางชวงการผลิตมีปริมาณฝนตก สงผลตอการกรีดยาง และดัชนี

ผลผลิตภาคบริการ หดตัว รอยละ -13.9สะทอนจากจำนวนนักทองเที่ยวผานดานตรวจคนเขาเมือง

ลดลง จากมาตรการควบคุมการแพรระบาดของจังหวัดที่มีความเขมงวด หลังพบจำนวนผูติดเช้ือ 

COVID-19 เพิ่มขึ้น  ขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว รอยละ 3.9 ตามความตองการ

จากประเทศคูคาท่ีเพิ่มข้ึนจากการผลิตผลิตภัณฑเกี่ยวเนื่องกับยางพารา โดยเฉพาะถุงมือยางประกอบ

กับปริมาณเงินฝากปริมาณสินเช่ือและดัชนีราคาผูบริโภคเพิ่มข้ึน ขณะท่ีการจางงานลดลง    

  2.1.6 สภาพสังคม 

          จังหวัดสงขลาเปนแหลงผลิตยางพารา ขาว และอาหารทะเลที่สำคัญของภาคใตตอนลาง 

ซึ่งท่ีผานมามีการผลิตยางพาราไดมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ (ผลผลิต 532,793 ตัน/ตอป) อีกท้ังเปน

ศูนยกลางการคาและการแปรรูปยางพาราที่สำคัญของประเทศ (โรงงานอุตสาหกรรมยาง จำนวน 128 

โรง) รวมไปถึงเปนแหลงผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑอาหารทะเลมากที่สุดของภาคใต (โรงงานแปรรูป

ผลิตภัณฑสัตวน้ำ จำนวน 30 โรง) มีพื้นท่ีราบลุมรอบทะเลสาบสงขลาซึ่งเปนแหลงผลิตขาวท่ีสำคัญของ

ภาคใตตอนลาง (ผลผลิตเฉลี่ย จำนวน 180,000 ตัน/ป) และมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 1 ของ

ภาคใต สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ มีสัดสวนรายไดที่มีดุลยภาพโดยไดจาก ภาคเกษตร รอยละ 18 

ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 21 ภาคการขนสงและคาปลีก รวมรอยละ 19 ตลอดจนเปนแหลงการคา

ชายแดนที่มีมูลคาสูงที่สุดของประเทศ (รอยละ 62 ของมูลคาการคาชายแดนทั่วประเทศ) นอกจากนี้             

ยังไดช่ือวาเปนศูนยกลางดานการคา การเงิน การลงทุนและการบริการ ท่ีสำคัญของภาคใต เชน โรงงาน

อุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย สำนักงานภาคใต เปนตน ประกอบกับท่ีต้ังของ

จังหวัดมีพื้นท่ีติดตอกับประเทศมาเลเซีย ทำใหสามารถเช่ือมโยงการคา การลงทุน และการทองเท่ียว ตาม

แผนการพัฒนาเศรษฐกิจในบริเวณแนวพื้นท่ีภาคเหนือ (Northern Corridor Economic Region : NCER) 

ของประเทศมาเลเซีย และเปนประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (Gate Way) โดยเฉพาะ

การคาและการขนสงเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบานดานใตและนานาชาติ มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี

ท่ีเอื้อตอการผลิตอุตสาหกรรมพลังงาน เชน การใชประโยชนกาซธรรมชาติจากแหลงพื้นท่ีพัฒนารวมไทย

มาเลเซีย JDA แหลงน้ำมันดิบสงขลา และแหลงถานหินสะบายอย ในขณะเดียวกันเปนศูนยกลางการ

คมนาคมเช่ือมโยงสูอาเซียน (ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา)    
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 2.3.1 ขอมูลดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2564 

 ตารางแสดงจำนวนรวมทั้งหมดของขอมูลดานผูเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจำป 2564 

ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) 

ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 ปวส. 1 ปวส. 2 

428 391 385 532 436 

รวม ปวช. 1,204 คน รวม ปวส. 968 คน 

รวมท้ังสิ้น 2,172 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.1 แสดงจำนวนขอมูลดานผูเรียน ปการศึกษา 2564 

ตารางแสดงจำนวนรวมท้ังหมดของขอมูลผูเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

จำแนกตามระดับช้ัน 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 428 - - 428 

ปวช.2 391 - - 391 

ปวช.3 385 - - 385 

รวม ปวช. 1,204 - - 1,204 
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  ตารางแสดงจำนวนรวมท้ังหมดของขอมูลดานผูเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) จำแนกตามระดับช้ัน 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวส.1 404 128 - 532 

ปวส.2 306 130 - 436 

รวม ปวส. 710 258 - 968 

  ตารางแสดงจำนวนรวมท้ังหมดของขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ปวช.3 473 364 76.96 

ปวส.2 525 439 83.62 

รวม 998 803 80.46 

  ตารางแสดงจำนวนรวมท้ังหมดของขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ปวช.3 468 374 79.91 

ปวส.2 482 429 89.00 

รวม 950 803 84.53 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนภูมิท่ี 2.2  แสดงการเปรียบเทียบขอมูลผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ปการศึกษา  

 

ปการศึกษา 2563

ปการศึกษา 2564
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  2.3.2 ดานบุคลากรของสถานศึกษา 
 

ประเภท 
ทั้งหมด 

(คน) 

มีใบประกอบ

วิชาชีพ 

(คน) 

สอนตรงสาขา 

(คน) 

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ 

รองผูอำนวยการ/ ผูชวยผูอำนวยการ 
5 5 - 

ขาราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรับการบรรจุ/ผูท่ีไดรับการรับรอง 68 68 68 

ขาราชการพลเรือน 1 - - 

พนักงานราชการครู 13 13 11 

พนักงานราชการ(อื่น) 9 - - 

ครูพิเศษสอน 4 2 4 

เจาหนาท่ี 11 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/) 19 - - 

รวม ครู 85 83 83 

รวมทั้งสิ้น 130 83 83 

 2.3.3 ดานหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน 
 

ประเภทวิชา 
สาขาวิชา 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. รวม 

พาณิชยกรรม 5 6 11 

ศิลปกรรม 1 1 2 

คหกรรม 2 3 5 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 2 2 4 

รวมท้ังสิ้น 10 12 22 

2.3.4 ดานอาคารสถานท่ี 

ประเภทอาคาร จำนวน (หลัง/หอง) 

อาคารเรียน 7 

อาคารปฏิบัติการ 3 

อาคารวิทยบริการ 1 
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ประเภทอาคาร จำนวน (หลัง/หอง) 

อาคารอเนกประสงค 1 

อาคารอื่น ๆ 6 

รวมท้ังสิ้น 18 

 2.3.5 ดานงบประมาณ 
 

ประเภทงบประมาณ จำนวน (บาท) 

งบบุคลากร 7,942,149.64 

งบดำเนินงาน 4,318,846.00 

งบลงทุน 358,000.00 

งบเงินอุดหนุน 11,973,171.45 

งบรายจายอื่น 1,897,677.00 

รวมท้ังสิ้น 26,489,844.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.3 แสดงจำนวนขอมูลงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบประมาณ 
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา 

 ปรัชญา  เปยมคุณธรรม นำวิทยา พัฒนาอาชีพ 

 อัตลักษณ  นักปฏิบัติมืออาชีพ 

 เอกลักษณ  เดนบริการ ชำนาญวิชาชีพ 

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร และกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

  วิสัยทัศน 

“มุงจัดการศึกษาวิชาชีพดวยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ 

ตามความตองการของตลาดแรงงาน”  

พันธกิจ 

พันธกิจที่ 1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการ

สอนใหเกดิกระบวนการคิดอยางสรางสรรค สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  

เปาประสงค 

       1. ผูเรียนเกิดทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

       2. ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนตามสมรรถนะอาชีพ 

       3. ผูเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

       4. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกำหนด 

       5. เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบและมีความคิดสรางสรรค 

       6. ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 

เปาประสงค 

       1. ระบบบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคล 

      2. บุคลากรไดรับการเล่ือนวิทยาฐานะตามเกณฑท่ีกำหนด 

       3. บุคลากรไดรับการเชิดชูเกียรติท้ังในและนอกองคกร 

       4. บุคลากรทำงานอยางมีความสุข 

       5. ระบบสารสนเทศการใหบริการ 

       6. งานหรือฝายทำงานเช่ือมโยงอยางมีระบบ 

       7. ผูมีสวนไดเสียไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพและประทับใจ 

       8. ระบบบริหารงานประกันคุณภาพมีกระบวนการบริหารและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน  
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       9. ผานเกณฑมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินภายนอกและมาตรฐาน 

APACC  

พันธกิจท่ี 3 บริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 

       1. ระบบโครงสรางพื้นฐานเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ  

      2. ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอระบบโครงสรางพื้นฐาน  

พันธกิจท่ี 4 บริหารจัดการงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 เปาประสงค 

       1. การบริหารจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและคุมคา 

       2. พัฒนาบุคลากรดานงบประมาณ 

       3. สงเสรมิใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงบประมาณ 

พันธกิจท่ี 5 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เกง ดี มีสุข 

 เปาประสงค 

       1. ผูเรียนเขารวมโครงการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข 

       2. ลดปริมาณการออกกลางคันของผูเรียน 

       3. ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

       4. ผูเรียนมีจิตอาสา พรอมท่ีจะใหบริการและรับใชสังคม 

       5. ผูเรียนสามารถเปนผูประกอบการไดในอนาคต 

พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริการขอมูลสารสนเทศและระบบเครือขายใหมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 

       1. มีระบบขอมูลสารสนเทศและอินเตอรเน็ตท่ีพรอม และมีความสมบูรณ 

       2. มีระบบการบริหารจัดการผูใชระบบสารสนเทศตามสิทธิ์และระดับความสำคัญ 

       3. มีครุภัณฑเครือขายคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

 พันธกิจท่ี 7 ยกระดับเครือขายความรวมมือการจัดการศึกษาและบริการวิชาการวิชาชีพ 

เปาประสงค 

       1. ขยายความรวมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ ใน

ประเทศเกาหลี มาเลเซีย อินโดนีเซีย  

       2. สรางความเขมแข็งในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาและ

สถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
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       3. พัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยผูเช่ียวชาญของวิทยาลัยฯ นำความรูดานวิชาการ 

วิชาชีพ สูชุมชนเพื่อสรางงานสรางรายได  

พันธกิจท่ี 8 สงเสริมสนับสนุน งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและโครงงานวิทยาศาสตร

เพื่อตอยอดสูชุมชนและธุรกิจ  

เปาประสงค 

       ครู และนักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพดนผลงานส่ิงประดิษฐ 

นวัตกรรม โครงงานวิทยาสตร และงานวิจัย 

 ยุทธศาสตร 

ดานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 

ดานท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สำนักงานธรรมาภิบาลและคุณภาพองคกรในสถานศึกษา 

ดานท่ี 3 พัฒนาคุณภาพอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดลอม 

ดานท่ี 4 บริหารจัดการงบประมาณ และประสิทธิภาพการใชงบประมาณ 

ดานท่ี 5 พัฒนาผูเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ดานท่ี 6 พัฒนาขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Big Data) 

ดานท่ี 7 สรางความรวมมือในการจัดการศึกษา 

ดานท่ี 8 พัฒนาวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองคกร 

  กลยุทธ 

   พันธกิจที่ 1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการ

สอนใหเกดิกระบวนการคิดอยางสรางสรรค สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  

กลยุทธ 

  กลยุทธท่ี 1 จัดการเรียนรูใหเกิดทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

      กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางแรงจูงใจเพื่อกระตุนการเรียนรูของผูเรียน 

      กลยุทธท่ี 3 ยกระดับทักษะผูเรียนสูทักษะในศตวรรษท่ี 21 

      กลยุทธท่ี 4 สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

      กลยุทธท่ี 5 ใชเทคนิคการสอนและส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลายทันสมัย 

      กลยุทธท่ี 6 บริการใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง  

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 

กลยุทธ 

      กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

      กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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      กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาและ

มาตรฐานการศึกษา 

พันธกิจท่ี 3 บริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 

      กลยุทธท่ี 1 พัฒนาโครงการพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพและเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน  

พันธกิจท่ี 4 บริหารจัดการงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ 

      กลยุทธท่ี 1 บริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด 

      กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาผูปฏิบัติงานดานงบประมาณใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

      กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการงบประมาณ 

พันธกิจท่ี 5 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เกง ดี มีสุข 

กลยุทธ 

      กลยุทธท่ี 1 เสริมสรางผูเรียนใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข 

      กลยุทธท่ี 2 สงเสริม สนับสนุน ดูแลผูเรียนอยางเปนระบบ 

      กลยุทธท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียน 

      กลยุทธท่ี 4 สรางความตระหนักใหผูเรียนมีจิตอาสา พรอมท่ีจะใหบริการและรับใชสังคม 

      กลยทุธท่ี 5 เพิ่มศักยภาพของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน ดานธุรกิจและ 

การเปนผูประกอบการ 

พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริการขอมูลสารสนเทศและระบบเครือขายใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 

      กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและอินเตอรเน็ตเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

พันธกิจท่ี 7 ยกระดับเครือขายความรวมมือการจัดการศึกษาและบริการวิชาการวิชาชีพ 

กลยุทธ 

      กลยุทธท่ี 1 ขยายเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

      กลยุทธท่ี 2 สงเสริมภาพลักษณสถานศึกษาในการเปนผูนำวิชาชีพและพัฒนาใหประชาชน

สรางงาน สรางรายได 

พันธกิจท่ี 8 สงเสริมสนับสนุน งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและโครงงานวิทยาศาสตรเพื่อ

ตอยอดสูชุมชนและธุรกิจ 

กลยุทธ  

      กลยุทธท่ี 1 เพิ่มศักยภาพครูและนักเรียน นักศึกษา ดานงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ 

ตอยอดสูชุมชนและธุรกิจ 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา  2564 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

การประกันคุณภาพภายนอก  

(พ.ศ. 2564-2568) 
รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

สำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) 

สถานศึกษาสงเสริมการออมดีเดน ภาคใต 

โครงการประกวดผลงานสงเสริมความรูทางการ

เงิน Fin.ดี We Can Do!!! Season 3 

ชนะเลิศ ภาค 

ธนาคารแหงประเทศไทย

รวมกับสำนักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

โลประกาศเกียรติคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

สงขลา ผานเกณฑท่ีสภาสถาบันกำหนด รอยละ 

98.17 ในปการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ ภาค จากสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคใต 3 

การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

สำนักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา 

 

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2564 
    

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวเกศจิรา อินทภูมิ  

การแขงขันทักษะวิชาชีพการออกแบบ 2D 

Animation ระดับ ปวช. ในการประชุมวิชาการ

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

(อวท.) ระดับชาติ ครั้งท่ี 30 ประจำปการศึกษา 

2564 

ชนะเลิศ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นายบัญชา พุทธวาศรี  

แผนธุรกิจ ภายใตโครงการอาชีวะสรางสรรค 

แปรฝนสูธุรกิจ ประจำป 2564 

รองชนะเลิศ ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษารวมกับ ธนาคาร

ออมสิน และมูลนิธิรางวัล

สมเด็จเจาฟามหาจักรี 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางณัฐการ ศรีสุวรรณ  

ครูผูควบคุมและฝกซอม การแขงขันทักษะ

วิชาชีพ ทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิต

หนังสือราชการภายนอก ในการประชุมวิชาการ

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

(อวท.) ระดับภาค ภาคใต ประจำปการศึกษา 

รองชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวณัชสญา อุไรรัตน  

ครูผูควบคุมและฝกซอม การแขงขันทักษะ 

กลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค (Creative 

Marketing Plan) ในการประชุมวิชาการ

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

(อวท.) ระดับภาค ภาคใต ประจำปการศึกษา 

2564 

รองชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายธ ีรพ ันธ   คงข ันธ   นายส ุไลมาน ส ัญญา  

ครูผูควบคุมและฝกซอม การแขงขันทักษะการ

ประดิษฐดอกไมสดแบบไทย (เครื่องแขวน  

ระยานอย) ระดับ ปวช. ในการประชุมวิชาการ

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

(อวท.) ระดับภาค ภาคใต ประจำปการศึกษา 

2564 

รองชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายอภิพงษ วงศเกียรติกุล  

ครูผูควบคุมและฝกซอม การแขงขันทักษะ

วิชาชีพการออกแบบ 3D Animation ระดับ 

ปวส. ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพ

ในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค 

ภาคใต ประจำปการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางรังสิมา บุญมีชัย  

ครูผูควบคุมและฝกซอม การแขงขันทักษะการ

ประดิษฐดอกไมสดแบบไทย (พวงหรีดดอกไมสด) 

ระดับ ปวส. ในการประชุมวิชาการองคการ 

นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.)  

ระดับภาค ภาคใต ประจำปการศึกษา 2564  

รองชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวนรศิรา วายุภักด์ิ นางสาวปยะมาศ เมืองดวง  

ครูผูรับผิดชอบโครงการ ในโครงการประกวดผลงาน

สงเสริมความรูทางการเงิน Fin.ดี We Can Do!!! 

Season 3 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 

ธนาคารแหงประเทศไทย

รวมกับสำนักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นางสาวปรยิาภรณ ชูคดี  

ครูผูควบคุมและฝกซอม การแขงขันทักษะพื้นฐาน 

การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเปนภาษาอังกฤษ 

(English Public Speaking Const) ในการประชุม

วิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศ

ไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคใต 

รองชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางชลลดา ชลหิรัญ นางรญัญา เพ็งจันทร  

นายปรีชา สาลีโภชน นางสาวปริยาภรณ ชูคดี  

ครูผูควบคุมและฝกซอม การแขงขันทักษะพื้นฐาน 

การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเปนภาษาอังกฤษ 

(English Public Speaking Const) ในการประชุม

วิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศ

ไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายธนิก นาคพันธ นายธนวรรธ ทองบุญลอม  

ครูผูควบคุมและฝกซอม การแขงขันทักษะพื้นฐาน 

การประกวดรองเพลง (ไทยสากลหญิง)ในการประชุม

วิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศ

ไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางจรีรัตน ดีมาก  

ครูผูควบคุมและฝกซอม การประกวดรักการอาน

ภาษาไทย ในการประชุมวิชาการองคการนัก

วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ระดับ

ภาค ภาคใต ประจำปการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวชุติมณฑท พงศพิสิฐสันต  

ครูผูควบคุมและฝกซอม การแขงขันทักษะ

พื้นฐาน การประกวดสุนทรพจนภาษาจีน ในการ

ประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ และ

ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

 

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2564 
    

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายกตัญู จำปางาม ,นายวรานนท อินดวง  

การแขงขันทักษะวิชาชีพการออกแบบ 2D 

Animation ระดับ ปวช. ในการประชุมวิชาการ

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

(อวท.) ระดับชาติ ครั้งท่ี 30 ประจำปการศึกษา 

2564 

ชนะเลิศ ชาติ 

สำนักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐธิดา ตันชะโร  

สมาชิกดีเดนโครงการภายใตการนิเทศ ระดับชาติ 

ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ ในงานประชุม

วิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศ

ไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งท่ี 30 ประจำป

การศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ ชาติ 

สำนักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวเพชรลดา เพช็รสวาง, นางสาวณัฐวดี ชุมชาติ  

โครงการ Thailand New Gen Inventors Award  

(I-New Gen Award) สารควบคุมการเจริญเติบโตสำหรับ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชไมดอกประเภทหัว 

รางวัล

อื่น ๆ 
ชาติ 

สำนักงานการวิจัย

แหงชาติ (วช.) 

นางสาวรุงอันดา วงศต้ันห้ิน, นางสาวเพชรลดา เพ็ชรสวาง,

นางสาวธนพร ไขวขวญั, นางสาวประภัสสร กันยาเทพ 

โครงการ Thailand New Gen Inventors Award  

(I-New Gen Award) การพัฒนาเม็ดชาไขมุกผสมสตารช 

พรีเจลาทิไนซจากมันเทศสีมวงเสริมเจลาตินจากหนังปลานิล 

(Jelly Beat) 

รางวัล

อื่น ๆ 
ชาติ 

สำนักงานการวิจัย

แหงชาติ (วช.) 

นางสาวณัฐธิดา  ตันชะโร  

การประเมินสมาชิกดีเดน โครงการภายใตการนิเทศ นักเรียน

สถานศึกษาขนาดใหญ ระดับ ปวช. ในการประชุมวิชาการ

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ระดับ

ภาค ภาคใต ประจำปการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ ภาค 

สำนักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นางสาวอมรรัตน รัตนจันทร  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก ในการประชุม

วิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) 

ระดับภาค ภาคใต ประจำปการศึกษา 2564  

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สำนักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นางสาวปรญิญา หนูคง, นางสาวพัทธมน แกวมโณ, นางสาวจิ

ราภรณ โอกะนิตย  

การแขงขันทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค (Creative 

Marketing Plan) ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพ

ในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคใต 

ประจำปการศึกษา 2564 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สำนักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายปฐมพงศ บุญยอด, นายธีรภัทร พืชนไพบูลย  

การแขงขันทักษะวิชาชีพการออกแบบ 3D 

Animation ระดับ ปวส. ในการประชุมวิชาการ

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) 

ระดับภาค ภาคใต ประจำปการศึกษา 2564  

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สำนักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวพิณทิพย ไชยชาญยุทธ, นางสาวอำไพ กุระจินดา, 

นางสาวอารีนนท อนันตพันธ, นางสาวธนินันท รักษาชน  

การแขงขันทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย 

(เครื่องแขวน ระยานอย)  

รอง

ชนะเลศิ 
ภาค 

สำนกังาน

คณะกรรมการการ

อาชวีศึกษา 

นายกฤษณ บุญรัตนา, นายวิศิษฏ อินอุทัย  

นางสาวเบญญาภา บุญพทิักษ, นางสาวธารารัตน พรวิชติ 

การแขงขันทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย  

(พวงหรีดดอกไมสด) ระดับ ปวส. ในการประชุมวิชาการ

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) 

ระดับภาค ภาคใต ประจำปการศึกษา 2564 

รอง

ชนะเลศิ 
ภาค 

สำนกังาน

คณะกรรมการการ

อาชวีศึกษา 

นางสาววาสนา สายทอง  

การแขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดพูดในท่ี

สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ (English Public 

Speaking Const)ในการประชุมวิชาการองคการนัก

วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค 

ภาคใต 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สำนักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวภคพร จิตมงคล  

การประกวดรักการอานภาษาไทย ในการประชุม

วิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

(อวท.) ระดับภาค ภาคใต ประจำปการศึกษา 2564 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

สำนักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวสุธาสินี เสารไชย,นางสาวทรรศนมน รัตนมา 

นางสาวอารียา ทบผา, นางสาวลดาวัลย รัตนมณี  

นางสาวกนกอร ศิริมัญจา  

การประเมินส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม “นวัตกรรม

อาชีวศึกษาเพื่อแกปญหาความยากจน” ชุดรางปล๊ักไฟ

ควบคุมผาน Wi-Fi 

รองชนะเลิศ ภาค 

สำนักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นางสาวพัณณิตา แกวบุตร, นายเนตชภักด์ิ อิติพันธ 

นายศุภกฤต ทองเอียด  

โครงการประกวดผลงานสงเสริมความรูทางการเงิน 

Fin.ดี We Can Do!!! Season 3 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ธนาคารแหงประเทศ

ไทยรวมกับสำนักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นางสาวเสาวภาคย อินทะมะโน  

การแขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดรองเพลง (ไทย

สากลหญิง)ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพใน

อนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ประจำปการศึกษา 256 

ชนะเลิศ จังหวัด 

สำนักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นางสาววาสนา สายทอง  

การแขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดพูด 

ในท่ีสาธารณะเปนภาษาอังกฤษ (English Public 

Speaking Const) ในการประชุมวิชาการองคการนัก

วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ

วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ 

ชนะเลิศ จังหวัด 

สำนักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นางสาวสุชาวลี สนธิพิพัฒน,นางสาวณัฐธิดา ตันชะโร  

นางสาวซานูซี่ย ปานเจริญ,นางสาวศศิธร เพ็ชรพัฒน 

นายกิตติธร กันภัย, นางสาวพัณณิตา แกวบุตร  

การประเมินส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม “นวัตกรรม

อาชีวศึกษาเพื่อแกปญหาความยากจน” ปลาแปงแดง

กึ่งสำเร็จรูปเสริมถ่ัวแดง 

ชนะเลิศ จังหวัด 

สำนักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวสุนิสา จินดาเพ็ชร  

การแขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดรองเพลง (ไทย

ลูกทุงหญิง) ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพ

ในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ประจำปการศึกษา 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

สำนักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นางสาวนภัสกร ทิพยมณเฑียร  

การแขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน

ภาษาจีน ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพใน

อนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ประจำปการศึกษา 2564 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

สำนักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นางสาวสิรินันท แกวชู นางสาวสุนันตทา ต้ังศิริรักษ

สกุล นางสาวอภิตา เกิดไกแกว,นายภูมิเศรษฐ หิมลาภ  

การประเมินส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม “นวัตกรรม

อาชีวศึกษาเพื่อแกปญหาความยากจน” วุนดำคนทีสอ

ทะเลเสริมสาหรายผมนาง 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

สำนักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นางสาวสุนิสา สังขอนันต,นางสาวณัฎฐณิชา พาหุรัตน, 

นางสาวกฑนพร ขาวแกว, นางสาวกีฬฎา จันลาภ,นาย

ปรียวิศว ไชยแกว,นายภูวเดช สายชู  

การประเมินส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม “นวัตกรรม

อาชีวศึกษาเพื่อแกปญหาความยากจน” เฉากวยใบ

คนทีสอเสริมวานหางจระเข 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

สำนักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
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สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น

การประเมิน ดังนี้ 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
 

การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี

ความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ดานความรู 

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และ

แนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือ

ขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

   ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ

ทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และ 

กิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความ

รับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษส่ิงแวดลอม 
 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

    สถานศึกษามีครูที ่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที ่กำหนด ใชหลักสูตรฐาน

สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ

สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงาน 

ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

    สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน 

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชา

เพิ่มเติมใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือ 

กับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

    สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนา

อยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการ 

และวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียน

และวัยทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบ หรือ

ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน 

กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

 2.3 ดานการบริหารจัดการ 

    สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และ

งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

    สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญ

ท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน 

สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

    สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำ

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมนิ ดังนี้  

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

   สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศ 

และตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการ 

ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคม 

แหงการเรียนรู 
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3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

    สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ  

ท่ีสามารถนำไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
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สวนที่ 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 

สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 

4.1.1 ดานความรู  

   1.) ผลสัมฤทธิ์   

 1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

   1.1.1) เชิงปริมาณ  

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไดพัฒนาผูเรียนโดยดำเนินการตามโครงการการ

เตรียมความพรอมในการสอบ v-net และ มาตรฐานวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียน

นักศึกษาทั้งระดับปวช.3 และปวส.2 แตงตั ้งคณะกรรมการจัดทำแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ประจำปการศึกษา 2564 เพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผูเรียนในแตละภาควิชา ผลของการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี ้

               1. ระดับ ปวช.3 จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพใน            

ครั้งแรก จำนวน  351 คน เทียบกับจำนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง

หลักสูตร จำนวน 385 คน คิดเปนรอยละ 91.17 

               2 ระดับ ปวส.2 จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพใน               

ครั้งแรก จำนวน  416 คน เทียบกับจำนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง

หลักสูตร จำนวน 433 คนคิดเปนรอยละ 96.07 

  1.1.2) เชิงคุณภาพ  

   1. จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในระดับปวช. 

คิดเปนรอยละ 91.17 

   2. จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในระดับปวส. 

คิดเปนรอยละ 96.07 

               3. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ชั ้นปที ่ 3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั ้นปที ่ 2 ที ่ผานการ
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ประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการ

เรียนตามหลักสูตร คิดเปนรอยละ 93.77  เทียบกับจำนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา

ตามโครงสรางหลักสูตรภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564  ผลการประเมิน มีคาคะแนนเทากับ 5 ระดับ

คุณภาพ ยอดเยี่ยม คาคะแนนเทากับ 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 1.1.3) ผลสะทอน 

   การประเมินมาตรฐานวิชาชีพของจำนวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปท่ี 2 มีผลตอ

การสำเร็จการศึกษาของผูเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียน

ตามหลักสูตร ซึ่งแสดงวา ผูเรียนมีคุณลักษณะ  คุณสมบัติ  ที่ผานกระบวนการของการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพนั้น ๆ ใหมีระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ ท้ังดานความรู ทักษะและเจตคติ 

ในวิชาชีพ ซึ่งสามารถสะทอนการดำเนินการในการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล และการประเมิน ยงัเปนหลักประกันใหมั่นใจวา ผูท่ีผานการเรียนการสอนในวิชาชีพนั้น ๆ 

จนมีความสามารถในการประกอบอาชีพนั้นไดอยางมีคุณภาพและเปนไปตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  

  1) ผลสัมฤทธิ์ 

      1.1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

  1.1.1) เชิงปริมาณ  

              วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไดมีการสงเสริม สนบสนุน และพัฒนาผูเรียนให

มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีกลุมเปาหมายที่ไดรับการ

พัฒนาเปนผูประกอบการหรือเปนผูประกอบอาชีพอิสระ สถานศึกษามีกระบวนการสงเสริม สนับสนุน

และพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ดังนี้ 

               1. ภาควิชาจัดแผนการเรียน และจัดการเรียนการสอนในรายวิชาธุรกิจและ

การเปนผูประกอบการเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ จำนวนท้ังส้ิน 533 

คน จากกลุมเปาหมายซึ่งเปนนักเรียน นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการใน

รายวิชาธุรกิจและการเปนผูประกอบการ มีนักเรียน นักศึกษาท่ีเปนตัวแทนของภาควิชาเขารวมอบรม

เชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจสูการสรางผูประกอบการธุรกิจภายในสถานศึกษา จำนวน 551 คน 

               2. ศูนยบมเพาะผู ประกอบการอาชีวศึกษาโดยในปการศึกษา 2564

วิทยาลัยฯ ไดดำเนินการพัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจสูการ

สรางผูประกอบการธุรกิจภายในสถานศึกษา เพื่อใหมีองคความรู ประสบการณและทักษะปฏิบัติ         
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จากการประกอบธุรกิจจนสามารถจัดตั้งธุรกิจขึ้นมาเปนของตนเอง  โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่เปน

ผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 47 คน จากนักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในป 

2563 และไดประกอบธุรกิจของตนเองจากการบมเพาะผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

1.1.2) เชิงคุณภาพ  

สถานศึกษาไดรับการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการการอาชีวศึกษา 

ในระดับ  3 ดาว ระดับคุณภาพ ดี มีผลการประเมินคาคะแนนเทากับ 3 ระดับคุณภาพ ดี 

1.1.3) ผลสะทอน 

สถานศึกษาสงเสริมและใหความสำคัญกับการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุน  

สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมตลอดจนองคความรูเพื ่อเปนผู ประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดในรูปแบบการบูรณาการรวมกับภาควิชาตางๆเพื่อตอยอดใหเกิดการ

พัฒนาสูกระบวนการเชิงพาณิชย สรางนวัตกรรมและมูลคาใหเกิดขึ้น ภายใตรูปแบบการจัด Road 

map จากนวัตกรรมสูการประกอบการเชิงพาณิชย จนไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอก 

สถานศึกษาภาครัฐและเอกชนท่ีเขามาแลกเปล่ียนเรียนรูและศึกษาดูงานอยางสม่ำเสมอ 

1.2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

1.2.1) เชิงปริมาณ  

         สถานศึกษาไดสงเสริมและสนับสนุนโดยใหผูเรียนเขารวมโครงการแขงขัน 

ทักษะวิชาชีพซึ่งเปนกิจกรรมทางวิชาการท่ีจะชวยกระตุนใหนักเรียน นักศึกษาเกิดความมุงมั่น ต้ังใจ

ในการนำความรู ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติดานวิชาชีพมาประยุกตใชในการแขงขันทักษะวิชาการ

และทักษะวิชาชีพในแตละสาขาเพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับหนวยสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของ

หนวยงาน สถานประกอบการในการอนุเคราะหบุคลาการที่มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพให

เกียรติเปนกรรมการตัดสินและคัดเลือกตัวแทน เขารวมแขงขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค 

และระดับชาติตอไป เปนการสรางความตระหนักในการนำวิชาชีพในแตละสาขาวิชา สูการประกอบ

อาชีพในอนาคต ดังนี ้

   1. จํานวนผูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาวิชาชีพ 

ระดับจังหวัด 25 รางวัล จำนวน 52 คน  

   2. จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาวิชาชีพ 

ระดับภาค  8 รางวัล  จำนวน 19  คน 

   3. จำนวนผู เร ียนไดร ับรางวัลจากการประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ระดับชาติ 1 รางวัล จำนวน 2 คน 
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1.2.2) เชิงคุณภาพ  

       นักเรียน นักศึกษาไดรับรางวัลจากการ แขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ  

1 รางวัล  จำนวน 2 คน 

1.2.3) ผลสะทอน:  

           วิทยาลัยฯ ไดรับการยกยองในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน

และการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ  นักศึกษาเปนผูมีทักษะทางดานวิชาชีพเปนที่ประจักษ จนไดรับ

รางวัลท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติผูสำเร็จการศึกษา สามารถนําความรูไปประกอบ

อาชีพในอนาคตไดตรงตามความตองการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

      1) ผลสัมฤทธิ์  

1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

          1.1.1) เชิงปริมาณ 

                      ในปการศึกษา 2564 มีจำนวนผูสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมด 770 คน จากผูเรียนแรกเขาของรุน

ตามหลักสูตรท้ังหมด จำนวน 850 คน จำแนกเปน 

              - ระดับปวช. มีจำนวนผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 351 คน จากจำนวน

ผูเรียนแรกเขา จำนวน 465 คน  คิดเปนรอยละ 75.00 

              - ระดับปวส. มีจำนวนผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 482 คน จากจำนวน

ผูเรียนแรกเขา จำนวน 419 คน คิดเปนรอยละ 86.93 

        1.1.2) เชิงคุณภาพ 

              - ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

คิดเปนรอยละ 75.00 

              - ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

คิดเปนรอยละ 86.93 

              - สรุปจำนวนผูเรียนแรกเขาของรุนท่ีสำเร็จการศึกษาในภาพรวม  

คิดเปนรอยละ 81.05 

              - คาคะแนนเทากับ 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

 



 

 
   

 Page | 40  

 
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 Self Assessment Report : SAR 

SONGKHLA 

VOCATIONAL 

COLLEGE 

 
Institute of Vocational Education : Southern Region 3 Quality Assurance and Education Standard Section 

1.1.3) ผลสะทอน  

                     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลามีกระบวนการดูแลนักเรียน นักศึกษาจนสำเร็จ

การศึกษาตามกำหนดและตามเปาหมายจำนวนผูสำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ ้นอยางตอเนื ่องตั ้งแตป

การศึกษา 2563 เปนตนมา ผูสำเร็จการศึกษาเปนท่ียอมรับของสังคม ชุมชนและตลาดแรงงานท้ังใน

ดานการเรียน และความประพฤติ เปนผลมาจากการบูรณาการการทำงานรวมกันของครูและบุคลากร

ในสถานศึกษาตลอดจนผูปกครองในการรวมกันดูแลและแนะแนวผูเรียนอยางทั่วถึง สม่ำเสมอและ

อยางเปนระบบ 

1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

1.2.1) เชิงปริมาณ 

                     กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแผนพัฒนาคนดีและมีความสุข จำนวน 10 

โครงการดังนี ้

              1. โครงการเสริมสรางภาวะผูนำ 

              2. โครงการประกวดรองเพลง 

              3. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

              4. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถ่ิน 

              5. โครงการอนุรักษพนัธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

              6. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

              7. โครงการประกวดส่ิงประดิษฐจากส่ิงของเหลือใช 

              8. โครงการบูรณาการอาชีพเพื่อแกปญหาความยากจน (108 อาชีพ) 

              9. โครงการอบรมการแตงหนาดวยตัวเองเบ้ืองตน 

              10. โครงการยุวมัคคุเทศก 

                จำนวนผูเรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

               - ประจำภาคเรียนท่ี 1/2564  จำนวน  2,167  คน  คิดเปนรอยละ  99.77 

               - ประจำภาคเรียนท่ี 2/2564  จำนวน  2,080  คน  คิดเปนรอยละ 98.53 

1.2.2) เชิงคุณภาพ 

                       ผูเรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคหรือผลการประเมิน 

อวท. คิดเปนรอยละ 98.15 

        1.2.3) ผลสะทอน 

                       วิทยาลัยฯ สงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคใหเกิดกับผูเรียน ดวยการ

กำหนดนโยบาย และวางแนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที ่หลอหลอมจนผู เร ียน                  
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มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย เสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย 

ทำงานรวมกับผูอื ่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย               

เห็น คุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1.3) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

        1.3.1) เชิงปริมาณ 

              ในปการศึกษา 2563 มีผูสำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 803 คน ผูสำเร็จ

การศึกษาท่ีมีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ จำนวน 654 คน รายละเอียดดังนี ้

              1) ระดับปวช. ในปการศึกษา 2563 มีผูสำเร็จการศึกษา จำนวนท้ังส้ิน 364 

คน ผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ จำนวน 334 คน คิดเปนรอยละ 

91.76 

              2) ระดับปวส. ในปการศึกษา 2563 มีผูสำเร็จการศึกษา จำนวนท้ังส้ิน 439 

คน ผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ จำนวน 320 คน คิดเปนรอยละ 

72.89 

1.3.2) เชิงคุณภาพ 

              รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษา 2563 มีงานทำในสถานประกอบการ 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอเทียบกับผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 

และปวส. ท้ังหมดในปการศึกษาท่ีผานมา คิดเปนรอยละ 81.45  ผลการประเมิน มีคาคะแนนเทากับ 

5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.3.3) ผลสะทอน 

              วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มีกระบวนการติดตามผูสำเร็จการศึกษาและ

จัดเก็บขอมูลการมีงานทำและการศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง ทำให

ไดรับขอมูลของผูสำเร็จการศึกษาเปนท่ีนาพอใจและเปนท่ียอมรับในสถานประกอบการ หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน 

2) จุดเดน  

       ดานความรู : ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองท้ังดานความรูและทักษะจนสามารถสอบผาน

มาตฐานวิชาชีพ สำเร็จการศึกษาไดตามกำหนดโดยมีจำนวนผูสำเร็จการศึกษาเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบ

กับปการศึกษาท่ีผานมาและผูสำเร็จการศึกษามีงานทำหรือศึกษาตอในสาขาท่ีตองการ 
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    ดานทักษะและการประยุกตใช : สถานศึกษาไดพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

รวมถึงทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานและใชชีวิตรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 

ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค : ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพตามปรัชญาของวิทยาลัยฯ “เปยมคุณธรรม นำวิทยา พัฒนาอาชีพ” และ 

อัตลักษณ เอกลักษณของวิทยาลัยฯอยางชัดเจน 

3) จุดท่ีควรพัฒนา  

      พัฒนาทักษะวิชาชีพของผูเรียนผานกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการ

สงเสริมการเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาชีพใหสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานอิสระ 

เปนผูประกอบการในสาขางานอาชีพของตน 

4) ขอเสนอแนะเพือ่การพัฒนา  

1. มุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถนำความรูไปประยุกตใชทั ้งการศึกษาตอและการทำงาน 

พรอมทักษะวิชาชีพไปประกอบอาชีพไดตามวัตถุประสงคของการจัดการอาชีวศึกษา 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะวิชาชีพเพื่อนำประยุกตใชเชิงสรางสรรคเพื ่อใหผู สำเร็จ

การศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพไดตามวัตถุประสงคของการจัดการอาชีวศึกษา 

   3. พ ัฒนาผู  เร ียนใหม ีความร ับผิดชอบตามบทบาทหนาที ่ของตนเองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและมีจิตสาธารณะ 

4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

 1) ผลสัมฤทธิ์  

  1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ 

                      ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ จำนวน 22 หลักสูตร ดังนี้ 

                    1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 10 หลักสูตร 

                    2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จำนวน 12 หลักสูตร 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 

                        วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที ่สอดคลองกับการเปลี ่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน ผูเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากการ
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ประยุกตใชความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูเรียนมีสมรรถนะแกนกลาง คือ มีความรู 

ทักษะ และคุณลักษณะทั่วไปที่ใชในการปฏิบัติงาน เชน ทักษะการสื่อสาร ความรูและทักษะดิจิทัล 

(Digital Literacy: DL) การคิดวิเคราะห  การแกปญหา และการทำงานเปนทีม เปนตน และมี

สมรรถนะอาชีพ ไดแก ความรู ความสามารถ และทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานในแตละสาขางาน

หรือสาขาวิชาที่วิทยาลัยฯ เปดสอน มีหลักสูตรฐานสมรรถนะ คิดเปนรอยละ 100 ของสาขาที่เปด

สอนในสถานศึกษา  

ผลการประเมินมีคาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.1.3) ผลสะทอน 

จากการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใหสอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาใหทันตอการ

เปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถาน

ประกอบการหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่อง ทำใหผูเรียนเปนผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ี

มีความรู มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค สงผลตอการมีงานทำของ

ผูสำเร็จการศึกษา การใหการยอมรับของผูปกครอง ชุมชน สังคม หนวยงานภายนอก ตลอดจนมี

ปริมาณผูเรียนเพิ่มข้ึนในแตละสาขาวิชาในปการศึกษาถัดไป 

1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 

หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

1.2.1) เชิงปริมาณ 

ในปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม ระดับ ปวช. 

จำนวน 10 สาขาวิชา ระดับ ปวส. จำนวน 11 สาขาวิชา จากจำนวนสาขาวิชาที่ทำการจัดการเรียน

การสอนท้ังหมดในระดับ 21 สาขาวิชา 

1.2.2) เชิงคุณภาพ 

ระดับ ปวช. มีสาขาท่ีเปดสอนจำนวนท้ังส้ิน 10 สาขาวิชา มีการพัฒนาวิชา

หรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรอืปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติมจำนวน 10 สาขาวิชา 

ระดับ ปวส. มีสาขาท่ีเปดสอนจำนวนท้ังส้ิน 12 สาขาวิชา มีการพัฒนาวิชา 

หรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติมจำนวน 11 สาขาวิชา 
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รวมท้ัง 2 ระดับช้ัน ปวช.และ ปวส. มี จำนวนท้ังหมด 21 สาขาวิชามีการ

พัฒนาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง

รายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมรวมจำนวน 21 สาขาวิชาคิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมิน

มีคาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.2.3) ผลสะทอน 

สถานศึกษาไดรับการยอมรับและความเช่ือถือในการพัฒนาหลักสูตรฐาน 

สมรรถนะอยางเปนระบบ สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน มี

ความทันสมัย เหมาะสมกับผูเรียนและสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน 

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

   1) ผลสัมฤทธิ์  

       1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ  

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไดกำหนดใหครูผูสอนทุกคนจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรูทุกรายวิชา ในแตละภาคเรียน ซึ่งในการจัดทำแผนการเรียนรูทุกรายวิชา ครูผูสอนตอง

ดำเนินการตามขอกำหนดของสถานศึกษา ไดแก รูปเลม มีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชาเพื่อกำหนด

หนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ี

พึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การกำหนดรูปแบบการเรียนรู สูการปฏิบัติและ

กิจกรรมที่หลากหลาย การกำหนดใชและพัฒนาสื่อการเรียนรู เครื่องมือ อุปกรณและเทคโนโลยกีาร

จัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนำมาใชจัดการเรียนฯ การกำหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผล

ตามสภาพจริงดวยรูปแบบวิธ ีการที่หลากหลาย โดยวิทยาลัยฯ ไดมีการแตงตั ้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบในประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู  และรายงานผลทั้งในระดับภาควิชาและ

สถานศึกษา 

วิทยาลัยฯ ไดจัดทำโครงการ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีมีคุณภาพโครงการ “พัฒนาครูตามหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน” หลักสูตร การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนโดยใช

กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ รหัสหลักสูตร 640010075 ระหวาง วันท่ี 23 - 25  มีนาคม  

2565  ณ  หองโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มีคณะครูเขารับการอบรม จำนวน 62 คน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ  

ครูผูสอนทุกคน จัดทำแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะทุกรายวิชา

สวนประกอบของแผนเปนไปตามขอกำหนดของสถานศึกษา และสามารถนำไปใชในการจัดกิจกรรม
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การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมินคุณภาพมีคาคะแนนเทากับ 5   

อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

1.1.3) ผลสะทอน  

         สถานศึกษาไดมีการกำหนดนโยบาย จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ครูผูสอน ใหมีความรูและทักษะในการจัดทำแผนการเรียนรูตามขอกำหนดของสถานศึกษาโดยมกีาร

วิเคราะหหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมคานิยม คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรม

ที ่หลากหลาย มีการพัฒนาและใชสื ่อ เครื ่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู ท่ี

หลากหลาย ทันสมัยและเหมาะสมกับผูเรียน และมีการกําหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผลตาม

สภาพจริงดวยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย มีการนำแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน สงผลใหผู เรียนเกิดความรู ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่กำหนดใน

รายวิชาและเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน ทำใหองคกร หนวยงานภายนอก และผูที่มี

สวนเกี่ยวของ ใหการยอมรับคุณภาพ ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

   1.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฎิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใช 

ในการจัดการเรียนการสอน 

  1.2.1) เชิงปริมาณ 

                      จำนวนครูผูสอนและการจัดสงแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอน ดังนี้ 

                        1) จำนวนครูผูสอนท้ังหมด 

                             ภาคเรียนท่ี 1/2564  จำนวน  88  คน 

                             ภาคเรียนท่ี 2/2564  จำนวน  90  คน 

                       2) จำนวนครูที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสู การปฎิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ

และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

                            ภาคเรียนท่ี 1/2564  จำนวน  88  คน  คิดเปนรอยละ  100 

                            ภาคเรียนท่ี 2/2564  จำนวน  90  คน  คิดเปนรอยละ  100 

1.2.2) เชิงคุณภาพ 

                              ครูผูสอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติติที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนทำใหเกิดประสิทธิผลตอผูเรียนตามที่ครูผูสอนไดวาง

แนวทางไวต้ังแตกระบวนการวิเคราะหหลักสูตร แบงหนวยการเรียนรู กำหนดเนื้อหาใหสอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรู กำหนดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย เหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพ

ของผูเรียน เนนการฝกทักษะ การปฏิบัติจริง และการสรางองคความรูดวยตนเอง มีการกำหนดส่ือ 
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แหลงเรียนรูที่หลากหลาย มีวิธีวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งเปนแผนการจัดการเรียนรูที่มี

องคประกอบสำคัญครบถวน เนนผูเรียนเปนสำคัญ คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมินคุณภาพมีคา

คะแนนเทากับ 5 อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

1.2.3) ผลสะทอน 

                จากกระบวนการดำเนินงานในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญเพื่อใหมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยฯ ไดดำเนินการพัฒนารูปแบบตางๆ เพื่อใหครูผูสอนได

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน จึงมีผลทำใหสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนสอนโดยมีคุณภาพอันเปนประโยชนแกผูเรียน ครูผูสอนไดดำเนินการ

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ที ่มีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรรมการการ

อาชีวศึกษา 

1.3 การจัดการเรียนการสอน 

1.3.1) เชิงปริมาณ 

               1) ครูผูสอน จำนวน 90 คน มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

ท้ังส้ิน 82 คน  คิดเปนรอยละ 91.11 

               2) ครูผูสอน จำนวน 90 คน  มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 

มีจำนวนท้ังส้ิน 74 คน  คิดเปนรอยละ 82.23 

               3) ครูผูสอน จำนวน 90 คน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการ

เรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีจำนวนท้ังส้ิน 90 

คน คิดเปนรอยละ 100 

               4) ครูผูสอนจำนวน 90 คน   ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 

และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน มีจำนวนท้ังส้ิน 90 คน คิดเปนรอยละ 100 

               5) ครูผูสอน จำนวน 90 คน  ที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู

และแกปญหาการจัดการเรียนรู มีจำนวนท้ังส้ิน 90 คน คิดเปนรอยละ 100 

1.3.2) เชิงคุณภาพ 

                        ครูผู สอนไดรับการพัฒนา ตามสาขาวิชาชีพใหมีความรู ความเชี ่ยวชาญ              

มีการสงเสริมการจัดการเรียนรูที่ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญตรงตาม

แผนการจัดการเรียนรู การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทันสมัย 

เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน ครูผูสอน ผูเรียน มีผลงาน รางวัล และไดรับการแตงตั้งใหมแีละ

เล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน ผลการประเมินคุณภาพมีคาคะแนนเทากับ 5 อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 
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     1.3.3) ผลสะทอน 

                    สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการและพัฒนาครูใหมีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ อยางตอเนื่อง ตลอดจนกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการเรียนรู อาทิ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลความรู ความ

เขาใจที่เหมาะสม การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูและคุณภาพผูเรียน สงผลใหผูปกครองและชุมชน               

มีความเช่ือมั่นและยอมรับในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

1.4) การบริหารจัดการช้ันเรียน 

      1.4.1) เชิงปริมาณ  

     1) ครูผูสอนจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 90 คน จากครูท้ังหมด 90 คน 

     2) ครูผูสอนมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจำช้ันเรียนและรายวิชาเปน 

ปจจุบัน 90 คน จากครูท้ังหมด 90 คน 

     3) ครูผูสอนใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอ

การเรียนรู 90 คน จากครูท้ังหมด 90 คน 

    4) ครูผูสอนใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน 90 คน             

จากครูท้ังหมด 90 คน 

    5) ครูผูสอนดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ 90 คน            

จากครูท้ังหมด 90 คน 

1.4.2) เชิงคุณภาพ 

                        1) ครูผูสอนจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล รอยละ 100 

         2) ครูผูสอนมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจำช้ันเรียนและรายวิชาเปน 

ปจจุบันรอยละ 100 

 3) ครูผูสอนใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอ 

การเรียนรู รอยละ 100 

           4) ครูผูสอนใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นต้ังใจในการเรียน 

รอยละ 100 

          5)  ครูผูสอนดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ  

รอยละ100 

- เฉล่ียคารอยละจาก 1-5 เทากับ 100 

- ผลการประเมินคุณภาพมีคาคะแนนเทากับ 5 อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 
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1.4.3) ผลสะทอน  

                    สถานศึกษามีระบบการดูแลการบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีมีประสิทธิภาพผานการ

จัดการเรียนการสอนออนไลนภายใตภาวะการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)            

มีขอมูลนักเรียน นักศึกษาที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานไดทันเวลา รวดเร็ว ฉับไว ทำใหครูผูสอน

สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทันตอปญหาที่เกิดขึ้น มีผลทำให

วิทยาลัยฯสามารถส่ือสารกับผูปกครองและหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒาวิชาชีพ 

1.5.1) เชิงปริมาณ 

        1) ครูผูสอนท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  

จำนวน 86 คน  

2) ครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ช่ัวโมงตอป  

จำนวน 85 คน  

3) ครูผูสอนท่ีนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช 

ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 91 คน  

4) ครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

จำนวน 86 คน  

5) ครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

ท่ีไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร มีจำนวนท้ังส้ิน 22 คน 

1.5.2) เชิงคุณภาพ 

              สถานศึกษามีครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

รอยละ 81.32 ผลการประเมินคุณภาพคาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

    1.5.3) ผลสะทอน 

                 สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหครูผู สอนไดพัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อันนำไปสูการพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพผูเรียน จนเปนที่ยอมรับของผูปกครองและสถาน

ประกอบการท่ีรับนักเรียน นักศึกษาเขาฝกอาชีพ รวมท้ังไดรับการยอมรับจากชุมชนตอสมรรถนะของ

ครูผูสอน ในการฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
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1.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

     1.6.1) เชิงปริมาณ 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ไดพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริม

ใหครูผู สอนและนักเรียน นักศึกษาใชในการจัดการเรียนการสอน การสืบคนขอมูล และพัฒนาก

กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดอยางเต็มศักยภาพโดยมีจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการ

ท้ังหมด 73 หอง จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 73  หอง  คิดเปนรอย

ละ 100  ของหองเรียนท้ังหมด 

1.6.2) เชิงคุณภาพ 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลามีการใชระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงแบบใช 

สายสัญญาณสำหรับหองปฏิบัติการ อาคารสำนักงาน และใชระบบอินเทอรเน็ตแบบไรสายสัญญาณ

สำหรับหองเรียน รวมถึงพื้นที่ภายในวิทยาลัยโดยมีความเร็วของสัญญาณอยูที่ 1300 Mbps ผลการ

ประเมินคุณภาพมีคาคะแนนเทากับ 5 อยูในระดับ ยอดเยี่ยมภาพ 

        1.6.3) ผลสะทอน  

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ 

จัดการเรียนการสอนในหองเรียน หองปฏิบัติการ ที่ใชระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ

เรียนการสอน อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.92 

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ  

  1) ผลสัมฤทธิ์  

1.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการสถานศึกษา 

 1.1.1) เชิงปริมาณ 

                     1) สถานศึกษามีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการศึกษาไดแกขอมูล

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 9 ดาน 

    2) มีระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ ท้ังหมด 4 ระบบ ไดแก 

                   - ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา (RMS) 

                   - ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 

                   - ระบบ E – Office 

                   - ระบบ lsvc  

   3) มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 

และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ 
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   4) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

โดยจัดทำโครงการ 

- โครงการจัดทำขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 9 ดาน 

                   - โครงการยกระดับการกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ตหองปฏิบัติ 

การคอมพิวเตอร 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 

                        สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาท่ี

หลากหลายทันสมัยและเปนปจจุบัน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื ่อง ผู บริหาร ครู 

บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา สามารถนำขอมูลไปใชประโยชนไดอยางเต็มศักยภาพ จาการประเมิน

ความพึงพอใจการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรและนักเรียน

นักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.39 ผลการประเมินมีคาคะแนน

เทากับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.1.3) ผลสะทอน 

                        สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาท่ี

หลากหลายทันสมัยและเปนปจจุบัน และสามารถเชื ่อมโยงและใหบริการทั ้งในและภายนอก

สถานศึกษา 

1.2) อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

         1.2.1) เชิงปริมาณ 

                 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการเพียงพอตอความตองการ และ            

มีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

มีอาคารเรียนจำนวน 9 อาคาร มีหองเรียน หองปฏิบัติการ จำนวน 73  หอง 

               - อาคารเรียน 1 จำนวนหองเรียน 6 หอง  

               - อาคารเรียน 2 จำนวนหองเรียน 10 หอง หองปฏิบัติการ 2 หอง 

               - อาคารเรียน 3 จำนวนหองเรียน 5 หอง หองปฏิบัติการ 5 หอง 

               - อาคารเรียน 4 จำนวนหองเรียน 3 หอง หองปฏิบัติการ 14 หอง 

               - อาคารเรียน 5 จำนวนหองเรียน 7 หอง หองปฏิบัติการ 1 หอง 

               - อาคารเรียน 6 จำนวนหองเรียน 4 หอง หองปฏิบัติการ 13 หอง 

               - อาคารเรียน 7 จำนวนหองเรียน 2 หอง หองปฏิบัติการ 1 หอง 

               - อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียว และ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 



 

 
   

 Page | 51  

 
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 Self Assessment Report : SAR 

SONGKHLA 

VOCATIONAL 

COLLEGE 

 
Institute of Vocational Education : Southern Region 3 Quality Assurance and Education Standard Section 

1.2.2) เชิงคุณภาพ 

                วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลามีการจัดทำแผนงาน โครงการและกิจกรรม

พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู                

โรงฝกงาน และส่ิงอำนวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอความตองการใชงานของผูเรียน

ท่ีบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจำป มีผลทำใหสถานศึกษามีอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 

แหลงเรียน โรงฝกงาน หรืองานฟารมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอ            

ตอความตองการ และมีการพัฒนาสภาพแวดลอมภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรยีนรู 

โรงฝกงาน และส่ิงอำนวยความสะดวกตามแผนงานโครงการท่ีกำหนดมีการจัดสภาพแวดลอมภูมิทัศน 

อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อตอ

การจัดการเรียนรู และสถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 

หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และส่ิงอำนวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบท

ของสถานศึกษา สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู             

โรงฝกงาน และมีส่ิงอำนวยความสะดวกพรอมและเพียงพอตอความตองการ ใชงานของผูเรียนเอื้อตอ

การจัดการเรียนรูและสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพมีคาคะแนนเทากับ 

5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.2.3) ผลสะทอน 

                องคกร หนวยงานที่เกี ่ยวของใหการยอมรับและยกยองตอการพัฒนา

ปจจัยพื้นฐานดานอาคารสถาน ครู บุคลากรสายสนับสนุน ผูเรียนมีความพึงพอใจในการใชบริการและ

ส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ ของวิทยาลัยฯ และใชบริการอยางตอเนื่อง 

1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

      1.3.1) เชิงปริมาณ 

     วิทยาลัยอาชีวศึกสงขลา มีระบบไฟฟา ระบบประปา ถนน ชองทางเดิน หรือ 

ระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย ระบบการสื่อสารภายใน และระบบความปลอดภัย

ภายในสถานศึกษาอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีส่ิงอำนวยความสะดวกเพียงพอตอการใช

งานของนักเรียน นักศึกษา มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

1.3.2) เชิงคุณภาพ 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มีระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบ 

การสื่อสาร และระบบความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและ               

สิ่งอำนวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอ 
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การเรียนรู ม ีการสำรวจความพึงพอใจของผู บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา ที ่ม ีตอระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐานในดาน ระบบการส่ือสารภายในและภายนอก ประจำปการศึกษา 2564 ผลการ

ประเมินความพึงพอใจอยูใน ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27  มีการสำรวจความพึงพอใจ ของ

ผูบริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ประจำป

การศึกษา 2564 ผลการประเมินอยูใน ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 ผลการประเมินคุณภาพ            

มีคาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.3.3) ผลสะทอน 

                 องคกร หนวยงานที่เกี ่ยวของใหการยอมรับและยกยองตอการพัฒนา

ปจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู เรียน                 

มีความพึงพอใจในการใชบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ของวิทยาลัยฯ และใชบริการอยาง

ตอเนื่อง 

1.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

     1.4.1) เชิงปริมาณ 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มีแผนงาน โครงการและกิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู

และหองสมุด มีหองสมุดท่ีมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษาคนควา มีจำนวนหนังสือตอจำนวนผูเรียน

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดมีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการและมีแหลงเรียนรู หรือ

ส่ือ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชา ปการศึกษา 2564 มีนักเรียนนักศึกษาท่ีใชบริการ

แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการจำนวน 1,980 คน จากจำนวนนักเรียน นักศึกษาทั้งสิ้น 2,191 คิด

เปนรอยละ 90.36 

1.4.2) เชิงคุณภาพ 

 ผลของการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใชศูนยบริการอยูใน

ระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ผลการประเมินคุณภาพมีคาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

1.4.3) ผลสะทอน 

 การที่สถานศึกษามีแผนงาน โครงการและกิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู และ

หองสมุด ที่มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษาคนควาอยางตอเนื่องเปนผลทำใหมีผูเชาใชบริการเปน

จำนวนมากท้ังนักเรียน นักศึกษาตลอดจนเปนแหลงเรียนรูทางดานอาชีพสำหรับบุคคลภายนอก 
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1.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

              1.5.1) เชิงปริมาณ 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ไดพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริม 

ใหครูผู สอนและนักเรียน นักศึกษาใชในการจัดการเรียนการสอน การสืบคนขอมูล และพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีผูใหบริการอินเทอรเน็ตดังนี้ 

                - Uninet ใหบริการความเร็วอินเทอรเน็ตท่ี 1000 Mbps 

                - บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (ToT) ใหบริการความเร็วอินเทอรเน็ตท่ี 300 Mbps 

รวมความเร็วอินเทอรเน็ตท่ีใหบริการ ท่ี 1300 Mbps 

1.5.2) เชิงคุณภาพ 

     ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ 

จัดการเรียนการสอนในหองเรียน หองปฏิบัติการ ที่ใชระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ

เรียนการสอน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.92 ผลการประเมินคุณภาพมีคาคะแนนเทากับ 5 อยูใน

ระดับ ยอดเยี่ยม 

1.5.3) ผลสะทอน 

     ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช 

งานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 3.92 

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ  

  1) ผลสัมฤทธิ์  

      1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

           1.1.1) เชิงปริมาณ 

                1) ในปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดการเรียนการสอน

ท้ังหมด 22 สาขาวิชาแบงเปนระดับ ปวช. 10 สาขาวิชา ระดับปวส. 12 สาขาวิชา มีการจัดการเรียน

การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในระดับปวส. จำนวน 8 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 72.72 ของสาขา

ท่ีจัดการการเรียนการสอนท้ังหมด 

               2) ในปการศึกษา 2564 มีจำนวนนักเรียน นักศึกษาทั ้งสิ ้น 2,191 คน 

จำนวนผูเรียน ท่ีเรียนในระบบทวิภาคี 222 คน คิดเปนรอยละ 10.13 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 

               ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

สงขลา ไดมีกระบวนการจัดการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ประกอบดวย 5 ข้ันตอน
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ไดแก การเตรียมความพรอม การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการเรียนการ

สอน การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการสรุปรายงานผล

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผลการประเมินคุณภาพคาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพ              

ยอดเยี่ยม 

1.1.3) ผลสะทอน 

               สถานประกอบการ หนวยงาน องคกร ที่รวมจัดการอาชีวศึกษาระบบ               

ทวิภาคี มีความพึงพอใจตอคุณภาพของผูเรียน ในระดับคุณภาพดีมาก และมีความตองการรับผูสำเร็จ

การศึกษาจากระบบทวิภาคี เขาทำงานอยางตอเนื่องและยินดีใหความรวมมือในการจัดการศึกษา

ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาตลอดไป 

2) จุดเดน  

    1) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบและตอเนื่อง สามารถนำไปใชใน

การจัดการเรียนการสอนในหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) การบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานในการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3) การไดรับการสนับสนุนจากเครือขายสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

   3) จุดท่ีควรพัฒนา  

    1) เพิ่มเครือขายการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ

เรียนการ ท้ังในและตางประเทศใหครบ 

ทุกสาขาวิชา 

2) พัฒนาผูเรียนดานการใชเทคโนโลยีสมัยใหมและการส่ือสารภาษาตางประเทศ 

3) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาดานการใชเทคโนโลยีสมัยใหมและการสื่อสาร

ภาษาตางประเทศ 

  4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

      1) การทบทวนหลักสูตรใหทันสมัยทันตอการเปล่ียนแปลงของการพัฒนาโลก 

             2) ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการใหมากข้ึน ท้ังในและตางประเทศใหครบ 

ทุกสาขาวิชา 
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4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

      4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

 1) ผลสัมฤทธิ์  

    1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

        1.1.1) เชิงปริมาณ 

                     1) ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการจัดทำ

มาตรฐานการศึกษาของของสถานศึกษา พ.ศ.2563 จำนวน 47 คน 

                     2) ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนผูมีสวนรวมกิจกรรมการ

จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา วอศ.สงขลา พ.ศ.2563 จำนวน 104 คน 

                     3) ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนผูมีสวนรวมในโครงการ

จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2562-2566 จำนวน 89 คน 

                     4) ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสวนรวมในโครงการจัดทำ

แผนพัฒนาสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง) จำนวน 105 คน 

                     5) ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูมีสวนรวมในการจัดทำโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565  จำนวน 43 คน 

                    6) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาโดยในปการศึกษา 2563 มีการประชุม  5 ครั้ง 

                    7) วิทยาลัยฯ นำนวัตกรรมมาใชในการบริหารสถานศึกษา 2 ระบบ 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 

                วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในทุกดาน ไดแก 

การมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนา

สถานศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป การมีสวนรวมของกรรมการบริหารสถานศึกษาและ

คณะกรรมการสถานศึกษา และสถานศึกษาไดนำนวัตกรรมมาใชในการบริหารสถานศึกษาของการ

จัดการอาชีวศึกษา ผลการประเมินคุณภาพคาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.1.3) ผลสะทอน 

ผลจากการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

สงขลา สงผลใหว ิทยาลัยฯ ผานการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำป

การศึกษา 2563 ระดับ ยอดเยี่ยม เปนสถานศึกษาที่ไดรับการยอมรับและเปนแบบอยางที่ดีในการ

ดำเนินงาน มีหนวยงานตาง ๆ เขาเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ อยางสม่ำเสมอ 
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1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

            1.2.1) เชิงปริมาณ 

    จำนวนผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จากการ 

ดำเนินโครงการ/การปฏิบัติงาน ดังนี ้

              - โครงการพัฒนาทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษครูและผูเรียนอาชีวศึกษาเพื่อเตรียม

ความพรอมกอนเปดภาคเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (NYC English) จำนวน 10 ภาควิชา 

              - จำนวนทุนการศึกษาของภาควิชาตาง ๆ ของสถานศึกษาจำนวน 9 ภาควิชา

จำนวน 140,000 บาท 

              - จำนวนการทำบันทึกขอตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา 

1.2.2) เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาในประเทศและ

ตางประเทศ เชนการทำบันทึกขอตกลง (MOA) กิจกรรมความรวมมือกับสถานประกอบการในการ

ฝกงานของนักเรียน-นักศึกษาอยางมีคุณภาพ ซึ่งประกอบดวยบันทึกขอตกลงเพื่อดำเนินการความ

รวมมือในป 2563 ซึ่งบันทึกดังกลาวยังคงคลอบคลุมถึงปปจจุบัน (active) รวมถึงการลงนามความ

รวมมือในปลาสุด ตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรม มีการจัดหาวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

ภาษาตางประเทศแผนกวิชาการโรงแรมเพื่อใหผู เร ียนมีทักษะความชำนาญในวิชาชีพ สถาน

ประกอบการมีความพรอมรวมลงนามความรวมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ผูเรียนอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีไดพัฒนาความรูความสามารถ หรือมีรายไดขณะเรียน 

1.2.3) ผลสะทอน 

     ผลจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เปนเหตุใหวิทยาลัยมีการจัดการ 

เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 100 เปอรเซ็นต รวมถึงโครงการตาง ๆ ท่ีไดวางแผนไววาจะมีการ

ดำเนินการในปท่ีผานมา (2564) เปนตองหยุดชุงักไป วิกฤติปญหาดังกลาวเกิดข้ึนพรอมกันท้ังประเทศ 

การศึกษาในสถานศึกษา (on site) เปนศูนยซึ่งเปล่ียนเปนระบบออนไลนแทน 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

            1.3.1) เชิงปริมาณ 

   1) โครงการ Fix it Center 

- บริการซอม (Reair) เครื่องมือเครื่องใชในครัวเรือน ยานพาหนะ 

 ใหคำแนะนำวิธีการใช การดูแลรักษา  จำนวน 1 ศูนย มีประชาชนผูรับบริการ จำนวน 138 คน 

- บริการสราง (Build) อาชีพใหมหรือตอยอดอาชีพ จำนวน 1 อาชีพ 
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- บริการพัฒนา ( Top Up )  ผลิตภัณฑชุมชน โดยครู นักเรียน นักศึกษา 

ไปศึกษาเรียนรูและนำเทคโนโลยีหรือสรางนวัตกรรมรวมกับชุมชนเพื่อเพิ่มมูลคาและสงเสริมการ

รับรองมาตรฐานคุณภาพ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ 

- มีประชาชนฝกอบรมอาชีพและ สรางอาชีพใหม  จำนวน 5 คน 

- ครู นักเรียน นักศึกษา นำวิชาชีพไปบริการชุมชน จำนวน  5 คน 

- มีการนำเสนอผลงานส่ิงประดิษฐของนักเรียน นกัศึกษา เขารวมถายทอด 

องคความรูสูชุมชน 

    2) โครงการบรกิารวิชาการวิชาชีพ 

          - ประชาชนท่ัวไป และนักเรียน นักศึกษา ไดรับการฝกอบรมวิชาชีพ 53 คน 

1.3.2) เชิงคุณภาพ 

    1) โครงการ Fix it Center 

        - ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน ไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ  

ระดับดีข้ึนไป 

- ครู นักเรียน นักศึกษา บริการฝกอบรมอาชีพประชาชนในพื้นท่ีมีรายไดเพิ่มข้ึน 

- ประชาชนผูรับบริการซอมรูวิธีการใช การดูแลรักษา เพื่อลดคาใชจายในการซอม 

 2) โครงการบรกิารวิชาการวิชาชีพ 

- หนวยงาน สถานประกอบการ ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ประชาชนท่ัวไป  

และนักเรียน นักศึกษา มีรายไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั ่งคั ่งยั ่งยืนและมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- พัฒนาอาชีพตอยอดผลิตภัณฑชุมชนใหมีศักยภาพในการแขงขัน 

- กลุมอาชีพไดรับการสนับสนุนดานวิชาชีพจากวิทยาลัย ฯ 

1.3.3) ผลสะทอน 

 ผลจากการดำเนินงานของงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัย 

อาชีวศึกษาสงขลา ในการจัดทำโครงการและกิจกรรมตางๆมีผลดังนี้ 

 1) สถานศึกษาไดรับการยอมรับและเปนท่ีรูจักจากหนวยงานเครือขายและ 

ชุมชนตางๆ 

2) ครู นักเรียน และ บุคลากร ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ไดมีการ 

พัฒนาตนเองทางดานวิชาการและวิชาชีพ โดยการเผยแพรองคความรู ทักษะวิชาชีพแกประชาชนเพื่อ

การมีงานทำและประกอบอาชีพ 

3) ผูเขารับบริการไดรับความรูจากการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพ 
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4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาดำเนินการจัดกิจกรรมและการใชบริการ 

ท่ีตอบสนองตอชุมชนและสังคม 

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  

  1. ผลสัมฤทธิ์  

     1.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

        1.1.1) เชิงปริมาณ 

               วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไดสงเสริมสนับสนุนใหผู เร ียนมีการจัดทำ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู เรื ่องของการสรางชิ ้นงานนำไปสูการสราง

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการและโครงงานวิทยาศาสตรท่ีมุงให

ผูเรียนนำประสบการณท่ีไดรับ ไปใชลงมือปฏิบัติจริงเพื่อใหไดช้ินงานในรายวิชาดังกลาว ซึ่งเปนไปตาม

แผนงาน โครงการของสถานศึกษา ในการสงเสริมสนับสนุนผูเรียนในการจัดทำสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพไปสูมาตรฐานสากล โดยจัดใหมี

การแสดงนิทรรศการผลงานของผูเรียน ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ การประกวดและเผยแพร ตลอดจน

การนำผลงานไปใชประโยชนเชิงชุมชน สังคม และการบูรณาการกับการบริการวิชาการแกสังคม ดังนี้ 

               สรุปจำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

จากการดำเนินโครงการ/การปฏิบัติงาน มีดังนี้          

             - ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  

ในรายวิชาโครงการ (Project Work) ระดับ ปวช.  จำนวน 113 ผลงาน 

                     ในรายวิชาโครงการ (Project Work) ระดับ ปวส.  จำนวน 177 ผลงาน 

            - ผลงานของผูเรียนท่ีนำเขารวมการประเมินส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม  

      “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแกปญหาความยากจน”  จำนวน 15 ผลงาน     

- ผลงานของผูเรียนท่ีนำเขารวมประกวด “โครงการ Thailand New Gen Inventors    

  Award 2021(I-New Gen Award 2021)   จำนวน 2 ผลงาน 

รวมท้ังส้ิน 307 ผลงาน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษาไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  

                     1. รางวัลท่ีไดรับจากการจัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  

การประกวดส่ิงประดิษฐของ คนรุนใหม ไดรับรางวัล 5 รางวัล 

2. รางวัลจากการประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors  

Award (I-New Gen Award 2021)  ระดับชาติ รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 2 รางวัล 
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สถานศึกษาไดนำผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐสูกระบวนการใชประโยชน 

เพื่อการประกอบอาชีพ การพัฒนาทักษะทางอาชีพสูการยกระดับรายได การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ภายใตการนำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐไปใชประโยชนเชิงชุมชน สังคม ตลอดจน

การบูรณาการกับการบร ิการวิชาการแกส ังคม โดยการนำองคความรู และผลงานนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐเขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงาน “วันนักประดิษฐ” ณ ศูนยแสดงนิทรรศการและ

การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

ผลการประเมิน คาคะแนน 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

1.1.3) ผลสะทอน 

 ผลจากการที่สถานศึกษาไดจัดทำแผนงาน/โครงการและกิจกรรมสงเสริม

และสนับสนุนใหผู เรียนไดพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรค จัดทำสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม และ                

เขารวมประกวดตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดและการเขารวมประกวดกับ

หนวยงานอื่นๆและไดมีการเผยแพรผลงานดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐของผูเรียนสูสาธารณชนผานส่ือ

ตางๆ มีผลทำใหสถานศึกษาไดรับการยอมรับจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานภายนอกทั ้งใน

ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ และไดรับการยอมรับจากชุมชนและสังคมจากการนำผลงาน

ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐไปใชประโยชนเชิงสาธารณะ โดยการฝกอบรมวิชาชีพจนสามารถประกอบ

อาชีพสรางรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ ้น รวมไปถึงการนำองคความรู และนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐที่ไดจากการจัดการเรียนการสอนไปบูรณาการกับการบริการวิชาการแกสังคมโดยการ                 

เขารวมจัดแสดงผลงานรวมกับหนวยงานภายนอก 

2) จุดเดน  

    ครู และผูเรียนมีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค  

และงานวิจัย 

3) จุดท่ีควรพัฒนา  

    1) สงเสริมและสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาดานนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัยทุกภาควิชาอยางตอเนื่อง 

    2) สงเสริมและสนับสนุนผูเรียน ในการพัฒนาดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค 

และงานวิจัยในทุกภาควิชาอยางตอเนื่อง 

   4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

    สงเสริมครู และผูเรียนใหสงผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย

เขารวมการแขงขันในระดับ นานาชาติใหมากข้ึนและอยางตอเนื่อง 
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สวนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 

5.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
 

 ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแตละประเด็น

การประเมิน 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานความรู 

ขอการประเมิน คานำ้หนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คานำ้หนัก x คาคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนที่ได 100 
 

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100)/ 100 
 

100.00 
 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานความรู 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)        ดีเลิศ (รอยละ 70.00-79.99)    ดี (รอยละ 60.00-69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00-59.99)   กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)        

 

ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

ขอการประเมิน คานำ้หนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คานำ้หนัก x คาคะแนน) 

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ 

หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแขงขนัทักษะวิชาชีพ 2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได 17 
 

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100)/ 25 
 

68.00 
 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

      ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00-79.99)  ดี (รอยละ 60.00-69.99)       

      ปานกลาง (รอยละ 50.00-59.99)   กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)        
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ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ขอการประเมิน คานำ้หนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คานำ้หนัก x คาคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 5 10 

3.2 ผูเรียนมีคณุลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

2 5 10 

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 
 

15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได 95 
 

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100)/ 95 
 

100 
 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)     ดีเลิศ (รอยละ 70.00-79.99)    

  ดี (รอยละ 60.00-69.99)    ปานกลาง (รอยละ 50.00-59.99)   

  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)        

5.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 

 ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแตละประเด็น

การประเมิน 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ขอการประเมิน คานำ้หนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คานำ้หนัก x คาคะแนน) 

1.1 การพฒันาหลักสตูรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10 

1.2 การพฒันาหลักสตูรฐานสมรรถนะ หรือ 

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได 25 
 

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100)/ 25 
 

100.00 
 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)     ดีเลิศ (รอยละ 70.00-79.99)    

  ดี (รอยละ 60.00-69.99)    ปานกลาง (รอยละ 50.00-59.99)   

  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)        
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ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ขอการประเมิน คานำ้หนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คานำ้หนัก x คาคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏิบัต ิ
 

2 5 10 

2.2 การจดัทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัต ิ

ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และนำไปใชในการจัด 

การเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจดัการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบรหิารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชพี 2 5 10 

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเนต็ความเร็วสูง 

เพื่อการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได 85 
 

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100)/ 85 
 

100.00 
 

 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)     ดีเลิศ (รอยละ 70.00-79.99)    

  ดี (รอยละ 60.00-69.99)    ปานกลาง (รอยละ 50.00-59.99)   

  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)        
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ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 

ขอการประเมิน คานำ้หนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คานำ้หนัก x คาคะแนน) 

3.1 การบรหิารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษา 
 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  

โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
 

2 5 10 

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
 

2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอรเนต็ความเร็วสูงเพื่อการใชงาน 

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได 65 
 

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100)/ 65 
 

100.00 
 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 

  ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)     ดีเลิศ (รอยละ 70.00-79.99)    

  ดี (รอยละ 60.00-69.99)    ปานกลาง (รอยละ 50.00-59.99)   

  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)        

 
 

ประเด็นการประเมินท่ี 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

ขอการประเมิน คานำ้หนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คานำ้หนัก x คาคะแนน) 

4.1 การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได 30 
 

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100)/ 30 
 

100.00 
 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการประเมินท่ี 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

  ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ปานกลาง (รอยละ 50.00-59.99)   

  ดีเลิศ (รอยละ 70.00-79.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)        

  ดี (รอยละ 60.00-69.99)    
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5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

 ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแตละประเด็น

การประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ขอการประเมิน คานำ้หนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คานำ้หนัก x คาคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได 45 
 

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100)/ 45 
 

100.00 
 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานความรวมมือในการสรางสงัคมแหงการเรียนรู 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)     ปานกลาง (รอยละ 50.00-59.99)   

  ดีเลิศ (รอยละ 70.00-79.99)     กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)        

  ดี (รอยละ 60.00-69.99)  

 
 

 

ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  

ขอการประเมิน คานำ้หนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คานำ้หนัก x คาคะแนน) 

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ  

งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได 15 
 

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100)/15 
 

100.00 
 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

  ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)     ปานกลาง (รอยละ 50.00-59.99)   

  ดีเลิศ (รอยละ 70.00-79.99)     กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)        

  ดี (รอยละ 60.00-69.99)  
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

 ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

รอยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
 

96.36 

       ประเด็นท่ี 1 ดานความรู 
 

100.00 

       ประเด็นท่ี 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
 

68.00 

       ประเด็นท่ี 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

100.00 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 

100.00 

       ประเด็นท่ี 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 

100.00 

       ประเด็นท่ี 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

100.00 

       ประเด็นท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
 

100.00 

       ประเด็นท่ี 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัต ิ
 

100.00 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

100.00 

       ประเด็นท่ี 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

100.00 

       ประเด็นท่ี 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  
 

100.00 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

98.35 

 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

   ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00-79.99)    

   ดี (รอยละ 60.00-69.99)   ปานกลาง (รอยละ 50.00-59.99)   

       กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)        
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สวนที่ 7 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

 

แผนพัฒนาท่ีตองการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
 

1.1 ดานความรู 1) โครงการวันวิชาการ  

2) โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

3) โครงการเตรียมความพรอมในการสอบ V-net  

    และมาตรฐานวิชาชีพ 

4) โครงการติวเขมภาษาอังกฤษและทดสอบ TOEIC 

5) โครงการวันสุนทรภู  

6) โครงการวันวิทยาศาสตรแหงชาติ  

7) โครงการบรกิารวิชาการสามัญสัมพันธ 

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1) โครงการปจฉิมนิเทศและติดตามผลผูสำเร็จ

การศึกษา  

2)โครงการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือ

วิสามัญบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3) โครงการ สรางสังคมแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

ศิลปกรรม  

4) โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  

สาขาผูประกอบอาหารไทย ระดับ 1  

5) โครงการพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสารในงานโรงแรม  

6) โครงการพัฒนาทักษะความสามารถและเพิ่ม

ศักยภาพผูเรียนสาขาวิชาชีพการโรงแรม สูความเปน

เลิศระดับสากล  

7) โครงการบริษัทนำเท่ียวจำลอง สาขาวิชาการ

ทองเท่ียว  

8) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพการตลาด 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

 

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 

      ท่ีพึงประสงค 

1) โครงการนักศึกษากองทุน กยศ. ใสใจเขาใจ  

มีจิตอาสาตอบแทนคุณแผนดิน  

2) โครงการปฐมนิเทศและเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม นักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564  

3) โครงการเขาคายพัฒนาคุณธรรม ปรับเปล่ียน

พฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา  

4) โครงการปลูกจิตสำนึกความรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน          

พระประมุข และทะนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม  

5) โครงการพัฒนากีฬา ศาสนา ศิลปะประเพณี 

วัฒนธรรม และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ใหเปนคนดีและ        

มีความสุข  

6) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก

คานิยม 12 ประการ  

7) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม  

8) โครงการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และ 

มีความสุข  

9) โครงการอาชีวะรวมใจสรางความปลอดภัยบน 

ทองถนนและในสถานศึกษา  

10) โครงการสงเสริมระเบียบวินัยนักเรียนนกัศึกษา 

11) โครงการประดับแถบ 2 สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ 

12) โครงการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพใน

อนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะพื้นฐาน 

ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และ

ระดับชาติ 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

 

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

 13) โครงการการแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับ

จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

14) โครงการเสริมศักยภาพความเปนผูนำของ

นักเรียน นักศึกษา 

15) โครงการอาชีวะรวมใจตานภัยยาเสพติดและ

อบายมุข 

16) โครงการ ไหวครู ครอบมือชางศิลปกรรม 

17) โครงการ นองสงพี่อำลาสถาบัน ภาควิชา

ศิลปกรรม 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1) โครงการจัดหาวิทยากรผูเช่ียวชาญ 

2) โครงการพัฒนาครูผูสอนดานการจัดการเรียนการ

สอนและสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

3) โครงการการอบรมการใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีใช

ในการจัดการเรียนการสอน 

4) โครงการพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล 

ท่ีมีคุณภาพ 

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1) โครงการปรับปรุงซอมแซมแหลงเรียนรู  

2) โครงการพัฒนาสภาพแวดลอม ปรับแตงภูมิทัศน 

อาคารเรียนอาคารประกอบใหเปนแหลงเรียนรูตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) โครงการ ยกระดับระบบรักษาความปลอดภัย

ดวยกลองวงจรปด 

4) โครงการพัฒนาหองสมุด 

5) โครงการจางผลิตคูมือการรับสมัครนักเรียน 

นักศึกษาใหม 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

 

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2.3 ดานการบริหารจัดการ 6) โครงการจางผลิตคูมือผูปกครอง 

7) โครงการจางผลิตแผนพับแนะนำการเรียนการ

สอนและข้ันการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม 

8) โครงการจางผลิตไวนิลประชาสัมพันธกิจกรรม

วิทยาลัย 

9) โครงการมอบประกาศนียบัตรแกผูสำเร็จ

การศึกษา ประจำปการศึกษา 2564  

10) โครงการจางลูกจางช่ัวคราวสายการสอน และ

สายสนบัสนุน 

11) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สาย

งานการสอน 

12) โครงการเสริมสรางขวัญกำลังใจบุคลากร 

13) โครงการปลูกจิตสำนึกในวันสำคัญของชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย 

14) โครงการจัดทำประกันอุบัติเหตุ 

15) โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 

16) โครงการจัดหาทุนการศึกษา 

17) โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยเบ้ืองตน 

18) โครงการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำด่ืม 

19) โครงการสงเสริมคุณภาพอาหารปลอดภัย 

20) โครงการพัฒนาครูท่ีปรึกษา 

21) โครงการเสริมสรางเครือขายการแนะแนว

การศึกษาและอาชีพ 

22) โครงการจัดกิจกรรมวันครู ประจำป 2564 

23) โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัน

สงกรานต ประจำป 2564 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

 

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2.3 ดานการบริหารจัดการ 24) โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน

อาชีวศึกษา 

25) โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ เพื่อพัฒนาสำนักงาน

องคการวิชาชีพฯ 

26) โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องสำรองไฟสำหรับ

คอมพิวเตอร 

27) โครงการ จัดหาครุภัณฑชุดโตะถายภาพสินคา

พรอมไฟสตูดิโอ 

28) โครงการตอสัญญาเชาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร

สำหรับงานประมวลผลระดับสูงสาขาวิชาคอมพิวเตอร

กราฟก ภาควิชาศิลปกรรม 

29) โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ ชุดอุปกรณถายภาพ

บุคคล 

30) โครงการเชาเครื่องไมโครคอมพิวเตอรสำหรับ

งานประมวลผลระดับสูงเพื่อการเรียนการสอน

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

31) โครงการปรับปรุงสถานท่ี ส่ิงอำนายความสะดวก

หองเรียนบัญชี 

32) โครงการจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี Express 

33) โครงการปรับปรุงคุณภาพ และสภาพแวดลอม

ภายในหองเรียน หองปฏิบัติการ ภาควิชาอาหารและ

โภชนาการ  

34) โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อการเรียนรูของ

นักเรียน ภาควิชาอาหารและโภชนาการ 

35) โครงการพัฒนามุมวิชาการ ภาควิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ  
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แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2.3 ดานการบริหารจัดการ 36) โครงการเชาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการ

สอน ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

37) โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ส่ิงอำนวยความ

สะดวก ครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร  

38) โครงการ จัดซื้อครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน และ

ครุภัณฑในหองเรียนทฤษฎี 

39) โครงการจัดซื้อครุภัณฑพัดลมโคจรติดเพดาน 

40) โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องปริ้นเตอร 

41) โครงการการเชาเครื่องคอมพวิเตอร (ตอเนื่อง) 

เพื่อการเรียนการสอน  

42) โครงการจัดซื้อครุภัณฑสำหรับการจัดการเรียนการ

สอน  

43) โครงการจัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน สำหรับภาควิชา

การตลาด 

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู

คุณภาพมาตรฐาน  

2. โครงการ Fix it Center 

3. โครงการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 

4. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนยกำลังคนอาชีวศึกษา  

(V-COP) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคม 

แหงการเรียนรู 

1. โครงการพัฒนาความรวมมืออาชีวศึกษาสูมาตรฐาน

นานาชาติ 

2. โครงการพัฒนาและขยายเครือขายความรวมมือการ

จัดการศึกษา 

3. โครงการสงเสริมการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

 

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคม 

แหงการเรียนรู 

4. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

5. โครงการศึกษานอกสถานท่ี ตามเงื่อนไขหลักสูตร

การฝกอบรมวิชามัคคุเทศกท่ัวไปของกรมการ

ทองเท่ียว 

3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค  

งานวิจัย 

1. โครงการสรางสรรคนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ของ

นักเรียน นักศึกษา  

2. โครงการสงเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ

ส่ิงประดิษฐอยางมีประสิทธิภาพ 

3. โครงการจัดประชุมสัมมนา ฝกอบรมเพื่อให

บุคลากรทางการศึกษาไดรับความรู เกี่ยวกับการ

จัดทำวิจัยในช้ันเรียนและวิจัยพัฒนาวิชาชีพ  

4. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

อาชีวศึกษา-เอสโซ 
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ภาคผนวก 

 

  ประกาศมาตรฐานการศึกษาวทิยาลยัอาชวีศึกษาสงขลา  

 พ.ศ. 2563 

 ค าส ัง่คณะกรรมการจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเอง  

 ตามมาตรฐานการศึกษาวทิยาลยัอาชวีศึกษาสงขลา  

 พ.ศ. 2563 ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดบัสถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 































งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วทิยาลยัอาชีวศึกษาสงขลา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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