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ค าน า 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 2553 ในหมวด 6 มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
มาตรฐานที ่48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self Assessment Report) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานการประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ประจ าปีการศึกษา 2560 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้เพราะความร่วมมือของบุคลากรทุกคนทุกฝ่าย                      
จึงขอขอบคุณที่ร่วมกันจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคจะนะต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 ที่ตั้ง   87 หมู่ 8  ถนนหาดใหญ่ – จะนะ  ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ   

จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90130 
 โทรศัพท์  0-7453-6077  และ  0-7453-6078   

ประวัติและสภาพทั่วไปโดยสังเขป 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคจะนะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นสถานศึกษาสังกัด
กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2539 เพ่ือเป็นการขยายการ
อาชีวศึกษา ให้กว้างขวางและสอดคล้อง กับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการขาด
แคลนก าลังคน  มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาก าลังคนของประเทศ ให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งพันตัน 
 ขนาดและท่ีตั้ง 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะตั้งอยู่เลขท่ี 87 หมู่ 8 ถนนหาดใหญ่ – จะนะ ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
รหัสไปรษณีย์ 90130 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ที่ดินสาธารณ ะ
ประโยชน์ทุ่งพันตัน บนเนื้อที่ 98 ไร่ 2 งาน 7.10 ตารางวา 

 วิสัยทัศน์   
 “มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล” 

ปรัชญาวิทยาลัย 
   คุณภาพเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  ก้าวน าวิชา  พัฒนาสังคม 

อัตลักษณ์    
เก่ง  ดี  มีคุณธรรม 

เอกลักษณ์   
บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
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มีการด าเนินการเปิดสอนสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 

ปี  พ.ศ. การด าเนินงาน 

พ.ศ.  2539 เริ่มด าเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคจะนะ   โดยการส ารวจหาพื้นที่  
พ.ศ.  2540 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  3  สาขาวิชา   ประกอบด้วย  ช่างไฟฟ้า  ช่างก่อสร้าง   

ช่างเชื่อมโลหะ  เนื่องจากอาคารเรียนยังสร้างไม่เสร็จ  จึงฝากเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่   
พ.ศ.2541 เปิดท าการเรียนการสอน  โดยน านักเรียน    นักศึกษา    ย้ายกลับมาเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   

3  สาขาวิชา   ประกอบด้วย  ช่างไฟฟ้า  ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อมโลหะ   
พ.ศ.2542 เปิดสอนหลักสูตรทวิภาคี  แผนกช่างไฟฟ้า 
พ.ศ.2543 เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   เพ่ิมเติม  3     สาขาวิชา  

ประกอบด้วย  ช่างยนต์  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  และบัญชี   และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
( ปวส.)  2  สาขาวิชา  ประกอบด้วย  ช่างไฟฟ้า  ช่างก่อสร้าง 

พ.ศ.2545 เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) เพ่ิมเติม  1  สาขาวิชา  ประกอบด้วย  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    

พ.ศ.2548 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส.)   2  สาขาวิชา  ประกอบด้วย   
สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์, สาขาเทคนิคยานยนต์ 

พ.ศ.2549 เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มเติม   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.)   ระบบทวิภาคี    ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการกับความร่วมมือระหว่างประเทศสหพันธรัฐพม่า  ผู้รับผิดชอบการเรียนการ
สอน คือวิทยาลัยเทคนิคจะนะกับบริษัทเซฟสกิน 

พ.ศ.2550 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส.)   สาขาโยธา 
พ.ศ.2550 เปิดสอนหลักสูตรระบบเทียบโอนประสบการณ์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  จ านวน  3  สาขาวชิา  ไฟฟ้าก าลัง  การบัญชี และโยธา 
พ.ศ.  2552 เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.) ผลิตภัณฑ์ยาง 
พ.ศ.  2553 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส.)   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ณ ศูนย์ฝึกอบรม

อาชีพอ าเภอสะเดา 
พ.ศ.  2554 เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขา

การบัญชี 
พ.ศ.  2556 เปิดสอนหลักสูตร ทวิภาคี  สาขาวิชาช่างยนต์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พ.ศ.  2557 เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.)  ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอาชีพอ าเภอ

สะเดา  จ านวน  4  สาขาวิชา  (การบัญชี  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ช่างยนต์  และช่างไฟฟ้าก าลัง) 
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พ.ศ.  2559 เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.) ระบบทวิภาคี แผนกวิชาช่างเชื่อม
โลหะ  สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 

 

สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา) 
สภาพการด าเนินงาน 
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของได้จัดเตรียมความพร้อมกับการประเมินโดยครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาของวิทยาลัยฯ ทุกคนร่วมกันจัดเตรียมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด          
โดยด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดโดยสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 
๒๕60  สรุปได้ดังนี้ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประเมินตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาจ านวน  4  มาตรฐาน  15  ตัวบ่งชี้ซึ่ง
สรุปผลการประเมินของตัวบ่งชี้  คือตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จ านวน  10  ตัวบ่งชี้  ระดับคุณภาพดี  จ านวน  
3 ตัวบ่งชี้  ระดับคุณภาพพอใช้  จ านวน 2  ตัวบ่งชี้  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ค่าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้
เข้าเรียน 

3 พอใช้ 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบาย
ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคาร
สถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือ
การบริหารจัดการศึกษา รอประเด็นที่ 2 

4 ดี 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 3 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา  4 ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับความพึงพอใจในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา  4 ดี 
เฉลี่ย 4.53 ดีมาก 

 
จุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 จากผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถสรุปจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา
ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้ดังนี้ 

จุดแข็งของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จากผลการประเมินแต่ละมาตรฐานได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์  
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับความพึงพอใจในการบริการวิชาการและวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา   

มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา  
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จุดที่ต้องพัฒนาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จากผลการประเมินแต่ละมาตรฐานได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

 มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 
เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาจึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการกิจกรรมสรุปรวมได้ดังนี้ 

แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
วิทยาลัยได้วางแผนการพัฒนาบริหารงานด้านต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และวิทยาลัยฯ  ได้มีการวางแผนแล้วน ามาบริหารจัดการสถานศึกษาโดยจัดท า  โครงการ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และยุทธศาสตร์ การด าเนินงาน ระยะเวลา  4  ปี (พ.ศ.2560 – 2563) โครงการ
จัดท าแผนงบปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559-2560 และ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

แผนพัฒนาผู้เรียน 
วิทยาลัยมีนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถที่จะมีความรู้ทักษะและมีคุณธรรม ตามวิสัยทัศน์ของ

สถานศึกษา โดยมีแผนพัฒนาที่น ามาใช้ในอนาคตเช่น โครงการพัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข  โครงการโรงเรียน
คุณธรรม และโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 

แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอและวาง

แผนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใช้อนาคต เช่น โครงการวิเคราะห์หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ร่วมกับสถานประกอบการ โครงการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

แผนพัฒนาการจัดท าผลงานโครงงานทางวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานวิจัย 
วิทยาลัยเทคนิคได้วางแผนการพัฒนาด้านวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัยอย่างสม่ าเสมอโดยให้ผู้เรียน

ครูผู้สอนได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการท าวิจัยในชั้นเรียน 

แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
วิทยาลัยได้ด าเนินการวางแผนการบริการ ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน เช่นโครงการ พัฒนาการศึกษาใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ Fix it center 

แผนพัฒนาจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ 
วิทยาลัยได้วางแผนการพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาการศึกษาในอนาคต  เช่น 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและสมาคมอุตสาหกรรม 
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แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยได้วางแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในอนาคตไว้  โดยจัดท าโครงการต่างๆ                         

เช่น โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษา 

แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
วิทยาลัยได้วางแผนร่วมกับสถานประกอบการและเครือข่ายต่างๆที่จะพัฒนาความร่วมมือในอนาคต                     

เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
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ตอนที่  1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

 1.1 ประวัติสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคจะนะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นสถานศึกษา

สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2539 เพ่ือเป็นการขยาย
การอาชีวศึกษา ให้กว้างขวางและสอดคล้อง กับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหา
การขาดแคลนก าลังคน มุ่งเสริมสร้าง และพัฒนาก าลังคนของประเทศ ให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ ตาม
นโยบายของรัฐบาล  โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งพันตัน 

 1.2 ขนาดและท่ีตั้ง 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ 8 ถนนหาดใหญ่ – จะนะ ต าบลจะโหนง  อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90130 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ ทุ่งพันตัน บนเนื้อที่ 98 ไร่  2 งาน 7.10 ตารางวา 

-    ทิศเหนือ     จรด  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  43   
- ทิศใต้        จรด  สวนยางพาราในท่ีดินเอกชน 
- ทิศตะวันออก    จรด  ที่ดินว่างเปล่าของเอกชน 
- ทิศตะวันตก      จรด  สถาบันพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา 

1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม   
วิทยาลัยเทคนิคจะนะอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อยู่ห่างจากตัวอ าเภอจะนะ 10 

กิโลเมตรอ าเภอจะนะแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 14 ต าบล 139 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท า
สวนยางพารา มีหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้เคียงกับวิทยาลัยเทคนิคจะนะ คือ สถานีต ารวจภูธรควนมีด ส านักงาน
พัฒนาที่ดินโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม  โรงเรียนบ้านปากช่อง  ชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ  เป็นชุนชมที่มีความ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยพุทธและไทยมุสลิม มีโรงเรียนสอนศาสนาหลายแห่งในพ้ืนที่  อาชีพส่วนใหญ่ท า
การเกษตรแบบครอบครัว รายได้ส่วนใหญ่มาจากการท าสวนยางพารา สภาพบ้านเรือนทั่วไปเป็นบ้านเรือนถาวรเรียง
รายกระจายตามถนนเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน  สภาพการค้าขายในชุมชนรอบวิทยาลัยฯ  อาศัยตลาดนัดหมู่บ้าน
ควนมีดเป็นส่วนใหญ่  ทั้งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและจ าหน่ายสินค้าเกษตรของตนเอง การมีส่วนร่วมของชุมชนกับ
วิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่เป็นการขอใช้สถานที่ ขอให้เป็นวิทยากรในการฝึกอาชีพและจัดกิจกรรมทางศาสนา โครงการที่จะ
ร่วมกันด าเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ โครงการ Fixit Center โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะ
บริการ โครงการ 108 อาชีพ 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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สรุปข้อมูลงบประมาณ  วิทยาลัยเทคนคิจะนะ  ประจ าปี  พ.ศ.  2560 

ที ่ หมวด / รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 งบบุคลากร 
 

  

    ข้าราชการ 
 

  

      เงินเดือน 6,167,150.00   

      วิทยฐานะ 407,400.00   

      ค่าตอบแทนรายเดือน 274,400.00   

      เงิน พสร. 45,520.00   

      เงิน สปพ. 216,129.03   

      เงิน คศพ. 82,000.00   

      เงิน ตปพ. 176,500.00   

    รวมข้าราชการ 7,369,099.03  

    ลูกจ้างประจ า 
 

  

      เงินเดือน 277,920.00   

      เงิน สปพ. 12,000.00   

      เงิน คศพ. 24,000.00   

      เงิน ตปพ. 6,000.00   

    รวมลูกจ้างประจ า 319,920.00   

    ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 10,689,852.52   

    รวมค่าตอบแทนพนักงานราชการ 10,689,852.52   
  รวมงบบุคลากร 18,378,871.55   

2 งบด าเนินงาน     

    ปวช.     

      แผนงานบุคลากรของรัฐ  ค่าประกันสังคม 164,250.00   

      แผนงานบุคลากรของรัฐ  สปพ. 1,542,000.00   

      แผนงานบุคลากรของรัฐ  คศพ. 660,000.00   

      ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 2,549,629.75   

      ค่าสาธารณูปโภค 699,842.09   
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    ปวส. 
 

  

      ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 1,120,513.66   

        
 

  

    ระยะสั้น 
 

  

      ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 49,345.00   

      
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐาน 
สมรรถนะ  ภาคฤดูร้อน 

71,890.00   

    โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,449,643.77   

   
โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ตามภาระกิจพ้ืนฐาน 

702,918.78   

  รวมงบด าเนินงาน 9,010,033.05   

3 งบลงทุน 
 

  

    ค่าครุภัณฑ์ 514,670.00   

    ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 42,593,630.18   
  รวมงบลงทุน 43,108,300.18   

4 งบอุดหนุน     

    ค่าจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. 4,439,150.00   

    ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับ ปวช. 676,578.80   

    ค่าหนังสือเรียนนักเรียน ระดับ ปวช. 1,377,960.42   

    ค่าอุปกรณ์นักเรียน ระดับ ปวช. 265,650.00   

    ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับ ปวช. 601,200.00   

    โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 354,000.00   

    เครื่องมือยืมเรียนนักเรียน ระดับ ปวช. 1 565,000.00   

    ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 15,000.00   

    ทุนกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน จังหวัดชายแดนใต้ 5,250,000.00   

  รวมงบอุดหนุน 13,544,539.22   

5 งบรายจ่ายอ่ืน     

    โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 130,120.00   
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    โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 79,640.00   

    โครงการ Fix  it  center 719,363.00   

    
โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่ 
คุณภาพมาตรฐาน 

22,570.00   

    โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 24,988.00   
  

  
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม 
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

108,691.00 
  

    โครงการพัฒนาและฝึกประสบการครู 50,000.00   

    
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ 
เพ่ือสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ 

49,965.00   

    โครงการอาชีวะพัฒนา 99,973.00   

    โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคนพิการ 9,995.00   

    โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 597,914.10  

  รวมงบรายจ่ายอ่ืน 1,893,219.10   

6 เงินนอกงบประมาณ 
 

  

    รายได้สถานศึกษา (บกศ.) 686,855.00   

    กรมการขนส่งทางบก 36,140.00   

  รวมเงินนอกงบประมาณ 722,995.00   

  รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายทั้งสิ้น 86,657,958.10   
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ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ

1. ช่างยนต ์ กลุ่ม  1 19 19 15 21 20 30 4 128 0

2. ช่างยนต ์ กลุ่ม  2 19 2 16 14 14 63 2

3. ช่างยนต ์ กลุ่ม  3 22 13 14 49 0

4. ช่างยนต ์ กลุ่ม  4  (ศูนยส์ะเดา) 29 21 6 56 0

5. ช่างเช่ือมโลหะ 25 11 8 1 5 14 5 68 1

6. ช่างไฟฟ้าก าลงั  กลุ่ม  1 30 7 15 18 9 33 3 28 4 137 10

7. ช่างไฟฟ้าก าลงั  กลุ่ม  2  (ศูนยส์ะเดา) 25 3 9 1 7 6 47 4

8. ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 12 7 3 6 7 3 5 1 27 17

9. ช่างก่อสร้าง 7 1 9 1 9 3 28 2

10. อุตสาหกรรมยาง 6 8 2 8 1 10 2 9 28

11. โยธา 12 4 7 3 19 7

12. เทคโนโลยียางและพอลีเมอร์ 7 0 7

1. การบญัชี  กลุ่ม  1 1 26 1 24 1 19 1 1 22 1 29 5 121

2. การบญัชี  กลุ่ม  2  (ศูนยส์ะเดา/รร.ธรรม) 2 15 8 4 2 1 2 30

3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  กลุ่ม  1 9 24 3 22 2 17 4 5 5 18 4 23 1 27 110

4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  กลุ่ม 2 (ศูนยส์ะเดา/รร.ธรรม) 7 13 2 8 2 4 1 12 25

ยอดรวมในระดับช้ัน 677 364

รวมระดับ  ปวช.  และระดับ ปวส.

ยอดรวมทั้งส้ิน

748 293
1041

1041

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาพณชิยกรรม

319 202 162 65 153 130 10

ปวส .2 ตกค้าง
ยอดรวม

นักศึกษาปกติ นักศึกษาปกติ นักศึกษาปกติ นักศึกษาปกติ นักศึกษาปกติ นักศึกษาปกติ นักศึกษาปกติ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    Vocational  Educational  Commission

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาประจ าภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560

สาขาวิชา
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3 ตกค้าง ปวส .1 ปวส .2

�                      31           6 
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2.2 ข้อมูลจ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพเพศวุฒิการศึกษาต าแหน่ง 

ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท จ านวน 

ระดับ วุฒิการศึกษา 

คศ.1 คศ.2 คศ.3 ป.เอก ป.โท ป.ตรี 
ต่ ากว่า  

ป.ตรี 

ผู้บริหารวิทยาลัย 4 - - 4 - 4 - - 

ข้าราชการครู 13 7 5 1 - 2 11 - 

ลูกจ้างประจ า 1 - - - - - - 1 

พนักงานราชการ 46 - - - - 4 34 8 

ลูกจ้างชั่วคราว(ครู) 11 - - - - 1 10 - 

ลูกจ้างชั่วคราว(ธุรการ) 8 - - - - - 6 2 

จ้างเหมาบริการ 12 - - - - - 4 8 

รวม 95 7 5 5 - 11 65 19 
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3. ระบบโครงสร้างบริหาร 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบุคลากรได้  ร่วมคิด ร่วมท า          
ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุงจึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
นายธีระพัฒน์  บุญพันธุ ์

คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายธีระชัย  บญุโสดา 

ฝ่ายแผนงานและความรว่มมอื 
นายธราเทพ  นาคเผอืก 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายศราวุธ  ชุมภูราช 

 

ฝ่ายวิชาการ 
นายประมูล  ทองขาว 

งานบริหารงานทัว่ไป 
น.ส.จตุพร  ยอดศร ี

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายสุชาติ  ทองสขุ 

งานบุคลากร 
นายสรณวิชญ์  ชูพรหม 

งานการเงนิ 
นางสธุิษา บุญเรอืงขาว 

งานการบัญช ี
นางนภาพร  โกศกัศร ี

งานพัสด ุ
นายนพฐพรข์  สถิตด ารงกุลณ์

กุลณณ ์

งานอาคารสถานที ่
นายประสาน หมินแดง 

งานทะเบียน 
นายธเนศ  บุญแท ้

งานประชาสมัพันธ ์
นายวัชระ  สงวนอาสน์ 

 
 

งานศูนย์ขอ้มูล 
นายธเนศ  บุญแท ้

งานวิจัยฯ 
นางวิชชุดา  คงวทิยา  

 
 งานประกันคุณภาพฯ 

นายนิโรจน์  เพ็งศร ี

งานส่งเสริมผลิตผลฯ 
นายธิติพงษ์  ทพิรัตน ์

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
         นายสุวิทย์  เชยบัวแก้ว 

งานครทูี่ปรึกษา 
นางรวีภา  อ าพนันิยม 

งานปกครอง 
นายชาญศิลป์  พรเุพขรแก้ว 

 

งานแนะแนวอาชีพฯ 
น.ส.รญัชิดา แกว้ช่วง 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

น.ส.แวฮาฟเสาะห์ แวดาโอะ 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
นายกอบศักด์ิ  ดิษโสภา 

สาขางานตามสาขาวิชา          
ที่เปิดสอน 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ 
นายมานพ  บุญประเสริฐ 

งานวัดผลและประเมนิผล 
นางสาวรอฮานา  ดอืเระ๊ 

 
 
 
 
 

งานวิทยบรกิารและหอ้งสมุด 
น.ส.ธนิดา  เลขานุกจิ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายสุภาพ  สุขศรี 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายสมนึก  ธรรมชาติ 

งานความร่วมมือ 
นายพิศาล นิยมยาตรา 
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4. เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

 4.1.  ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบสาม  (พ.ศ.2554 -2558)  จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) “ด้านการอาชีวศึกษา” 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          4.2.  ได้รับเกียรติบัตรรางวัล องค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน สถานศึกษาขนาดเล็กระดับจังหวัด ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง  SAR  ปีการศึกษา  2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ๑๐ 
 

  4.3. หนังสืออนุสิทธิบัตร  อุปกรณ์ช่วยประกอบวาล์วของรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ 

       

 

 

 

 

 

 

 

4.4. ได้รับเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษา
ขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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   4.5.  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพ่ือการมีงานท า จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประจ าปี 2558 

 

 4.6.  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่คุณครู วัชระ สงวนอาสน์ ได้รับเกียรติให้เป็น ผู้ก ากับนักศึกษาวิชา
ทหารดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2558 
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4.7. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่คุณครู นิโรจน์ เพ็งศรี ได้รับเกียรติเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจการทหารอย่างดียิ่ง  
ศูนย์ฝึกนักศึกษาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ แก่คุณครู นิโรจน์ เพ็งศรี ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติคนดีศรีขรรค์ชัย ด้านการส่งเสริมอาชีพ  
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4.9. ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน การประชุมวิชาการองศ์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 37 ประจ าปี
การศึกษา 2558-2559  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10. ได้รับเกียรติบัตร เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม ตามแบบฉบับ
ของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.)  
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4.11. ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่น ไลท์เวท ระดับชาติ ครั้งที่ 
12 ประจ าปี 2560 
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ตอนที่  2 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

1. ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
คุณภาพเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  ก้าวน าวิชา  พัฒนาสังคม 

2. วิสัยทัศน์  
เราจะมุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพ เพ่ือผลิตก าลังคนด้านอาชีวะ ให้มีคุณธรรม คุณภาพ และได้มาตรฐานตาม

ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศ 

3. พันธกิจ  
3.1  จัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลาย มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
3.2  น าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการการศึกษา   
3.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
3.4  พัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่สากล 

4. อัตลักษณ์ 
 เก่ง  ดี  มีคุณธรรม 
 เก่ง  คือ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพของตนเอง 
 ดี    คือ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน มีความเป็นประชาธิปไตย มีจิตอาสา 

ให้บริการสังคม  มีวินัย ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบ  และไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  
มีคุณธรรม  คือ  ความดีงามของจิตใจที่ท าให้บุคคลประพฤติดีปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มีจิตอาสา 

5. เอกลักษณ์ 
 บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 

6.  ดอกไม้ประจ าวิทยาลัย 
 ดอกพันตัน ความน่าสนใจของไม้ต้นนี้ คือ เป็นไม้ที่มีรูปทรงสวยงาม ให้ร่มเงาได้ดี นิเวศกว้างไกล ตั้งแต่
ภาคเหนือจรดภาคใต้ ภาคกลางจรดภาคตะวันออกและจรดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสามารถปลูกได้กว้างขวางขึ้น
ในดินทุกชนิด ที่เด่นมากคือ ออกดอกตลอดปี ออกดอกดกและมีกลิ่นหอมแรงมาก ยิ่งทรงพุ่มยอดมีก่ิงมากเท่าไรก็ออก
ดอกได้มากเท่านั้น เพราะว่าดอกออกตามปลายกิ่ง 
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7. เป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
7.1  มุ่งเน้นผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทช่างอุตสาหกรรม และ

ประเภทพาณิชยกรรม สู่ตลาดแรงงานและสังคม 
7.2  พัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
7.3  พัฒนาการเป็นนักศึกษาให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
7.4  บริการทางการศึกษาให้กับสังคมชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
7.5  ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีในท้องถิ่น และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

8. แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และกลยุทธ์การด าเนินงาน ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การ

ด าเนินงาน จึงก าหนดแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
 

แผนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ 

กลยุทธ์การด าเนินงาน  24 กลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

  กลยุทธ์ที่   1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพตามหลักสูตรที่ก าหนดเพื่อ
เข้าสู่มาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ที่   1.2 เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการในสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที่   1.3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
  กลยุทธ์ที่   1.4 สร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ 
  กลยุทธ์ที่   1.5 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในด้านวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  กลยุทธ์ที่   2.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพสังคม 
  กลยุทธ์ที่   2.2 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา 
  กลยุทธ์ที่   2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่   2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
  กลยุทธ์ที่   2.5 จัดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
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  กลยุทธ์ที่   2.6 จัดระบบการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  กลยุทธ์ที่   3.1 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่   3.2 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที่   3.3 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่   3.4 การบริหารความเสี่ยง 
  กลยุทธ์ที่   3.5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่   3.6 การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และเทคโนโลยี 

  กลยุทธ์ที่   4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
  กลยุทธ์ที่   4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และ
เทคโนโลยี 
  กลยุทธ์ที่   4.3 ส่งเสริมการน าความรู้ เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ 

  กลยุทธ์ที่   5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ที่   5.2 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสู่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่   5.3 สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 

8. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

1. ควรจัดท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใน
การพัฒนาครูผู้สอน ทั้งด้านความรู้และด้านทักษะ 
ในด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

จัดท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนา
ครูผู้สอน 

2. ควรจัดท าโครงการให้ผู้ เรียนมีโอกาสเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลเซีย 
ฯลฯ จนผู้เรียนสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

จัดหาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนให้กับผู้เรียน 

3. ควรหาแนวทางหรือวิธีการในการเพ่ิมปริมาณ
ผู้เรียน 

ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 

4. ควรจัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้
ความรู้และสร้างความเข้าใจระบบประเมินโครงการ 

จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ 
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เพ่ือให้ผู้ประเมินโครงการสามารถสร้างแบบสอบ-
ถามที่ครอบคลุม 
5. ควรท าความร่วมมือกับสถานประกอบการที่
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านขอความร่วมมือให้ครูผู้สอนได้
ฝึกประสบการณ์ตรง 

ร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงาน 
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
1. ควรจัดพ้ืนที่ที่เป็นสัดส่วนและเหมาะสมในการ
จัดเก็บ เพื่อแสดงผลงานของสิ่งประดิษฐ์คิดค้น 

แบ่งสัดส่วนและเหมาะสมในการจัดเก็บ เพื่อแสดงผลงาน
ของสิ่งประดิษฐ์คิดค้น 

2. ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จดัท าผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ส่งเสริมการท าโครงการ และสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

3. ควรให้แผนกวิชา/สาขางานจัดท าทะเบียน
ควบคุมผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้เป็นระบบและต่อเนื่อง 

มีการท าทะเบียนควบคุมผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้เป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

4. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการสนับสนุน 
การจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย 

ส่งเสริมการท าโครงการ และสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

5. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ สามารถประดิษฐ์เพื่อเป็น
รายได้ เป็นการสร้างขวัญก าลังใจและสร้างชื่อเสียง
แก่ผู้จัดท าและสถานศึกษา 

-พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมส่งเข้าร่วมประกวดใน
ระดับชาติ 

 

การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
1. ให้มีการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ทุกตัวบ่งชี้ 
ให้ครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพฯ 
-โครงการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 58 

2. ให้มีการจัดรูปแบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการ 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพฯ 
-โครงการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 58 

9.  การประเมินคุณภาพภายใน (ประเมินซ้ า) 

จุดเด่น 
 มีการจัดน าโครงการ / กิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการจัดสอนซ่อมเสริม ทักษะ 
ภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ และทดสอบเป็นระยะ ๆ 

จุดควรพัฒนา 
 -ไม่มี- 

ข้อเสนอแนะ 
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 ควรจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งๆขึ้นไป 

10. SWOT ของสถานศึกษา  
จุดแข็ง  (Strenge) จุดอ่อน  (Weaknees) 

1.  ท าเลที่ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ สะดวกต่อการคมนาคม 
2.  เป็นสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาแห่งเดียวใน 
     อ าเภอจะนะ 
3.  บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ ง่ายต่อการ   
     เปลี่ยนแปลงและให้ความร่วมมือ 
4.  สภาพแวดล้อมภายในมีความร่มรื่น  บรรยากาศดี  เป็น  
     ธรรมชาต ิมีพ้ืนที่มาก (98 ไร่) 
5.  ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชา 
6.  จัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลายตามความต้องการ 
     ของชุมชนท้องถิ่น 
7.  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนา 
     พิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ 
8.  เป็นสถานศึกษาที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนสังกัด  สพฐ.   
     (มัธยม)  โรงเรียนสอนศาสนา และโรงงานอุตสาหกรรม 

1.  จ านวนนักเรียน นักศึกษา ในบางแผนกยังมี
ปริมาณน้อย 
2.  สถานศึกษาห่างไกลจากตัวเมือง 
3.  มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อย  เพ่ือความ
มั่นคงในอาชีพ 
4.  การบริหารจัดการไม่คล่องตัวเนื่องจากขาด
อัตราก าลัง 
5.  บุคลากรมีประสบการณ์น้อย ขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
6.  ขาดครุภัณฑ์ที่ทันสมัย และไม่เพียงพอ 
7.  บุคลากรขาดความตระหนักในการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้กันอย่างจริงจัง 
8.  ด้านพหุวัฒนธรรมส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตร
หลานเรียนทางศาสนา 
 

 
โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Thread) 

1.  อยู่ใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม 
2.  มีศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ตั้งอยู่บนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และส่วนราชการ   
     เป็นมิตรที่ดีให้ความร่วมมือ 
4.  สถานประกอบการมีมากเพียงพอต่อการฝึกงานของ 
     นักเรียน นักศึกษา 
5.  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในเขตพัฒนาพิเศษ 
     เฉพาะกิจชายแดนใต้  
6.  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสังกัด  สพฐ.   
     และโรงเรียนสอนศาสนา ท าให้จัดหลักสูตรวิชาชีพได้ 
     หลากหลาย 
7.  มีการตรวจสอบติดตามผลคุณภาพการศึกษาท้ังภายใน
และภายนอก 
8.  ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาท่ีหลากหลาย 

1.  ความแตกต่างทางความคิด / ศาสนา ประเพณี 
     วัฒนธรรมและภาษา 
2.  ผู้ปกครองบางส่วนไม่ยอมรับความเป็นจริงของ
ปัญหาผู้เรียนที่เกิดขึ้น 
3.  ผู้เรียนขาดความพร้อมด้านทุนทรัพย์และปัญหา
ทางครอบครัว 
4.  การจัดสรรต าแหน่งของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในระบบราชการไม่ทั่วถึง 
5.  ผู้เรียนให้ความสนใจกับวิทยาลัยฯ ที่อยู่         
    ในตัวเมือง 
6.  ไม่สามารถคัดคุณภาพนักเรียนนักศึกษาท่ีมา
สมัครเข้าเรียนได้ 
7.  การเปิดการศึกษาท่ีเสรีส่งผลให้มีสถานศึกษา
ภาคเอกชนเปิดสาขาวิชาชีพที่คล้ายกัน 
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ตอนที่  3 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้ ส า เ ร็ จการศึกษา เป็ นคนดี  มีคุณธรรม  จริ ยธรรม  ตามอัตลั กษณ์ของสถานศึ กษาคุณธรรม                       
มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน  
เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูล
ตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างานจากสถานศึกษาที่
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 
3.51 - 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย                 
3.51 - 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยฯ  มีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบ

อาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องในปีการศึกษา  2559 
2. วิทยาลัยฯ  มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบ

กลับ จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน  จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ 
และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา          
ปีการศึกษา  2559 

3. วิทยาลัยฯ  มีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ

ทั่วไป  
5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบ

อาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ร้อยละ 78.57 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูล

ตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างานจากสถานศึกษา          
ที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ  จากการประกอบอาชีพ
อิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 
3.82  ร้อยละ 100 ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป เฉลี่ย 3.89  ร้อยละ 100 ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ  เฉลี่ย 4.10  
ร้อยละ 100 ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
      ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

  

2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา
เป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน             จากสถานศึกษา
ที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงาน
ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

  

3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของ
จ านวนข้อมูลตอบกลับ 

  

4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

  

5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูล
ตอบกลับ 
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สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
      ดีมาก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 
  พอใช้  (3  คะแนน)     ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น  
-  สถานศึกาษาด าเนินการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาและส ารวจความพึงพอใจจากบุคคล  หน่วยงาน  และ

สถานศึกษาท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน  หรือศึกษาต่อ 
จุดที่ควรพัฒนา 

 -.ไม่มี - 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 -.ไม่มี - 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

 ประเด็นการประเมิน 
1. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. แจ้งการขาดเรียนและผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน 

 2. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
 3. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา 
 4. โครงการสอนซ่อมเสริมนักเรียนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ผู้ปกครองได้ร่วมแก้ปัญหาการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษา 
๒. ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย 
3. ครูที่ปรึกษาได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ และน ามาใช้ในการดูแล ติดตามนักเรียนนักศึกษาได้ 
๔. นักเรียนนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์มีผลการเรียนที่ดีขึ้น 

 การค านวณ     

  ร้อยละ =  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  x  100 
   จ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น  
      ร้อยละ =  243  x  100 
                  468 
     ร้อยละ  51.92  
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 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์  ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึน้ไป  

เทียบได้ค่าคะแนน  5.00 
 สูตรค านวณ     ค่าคะแนน =  ร้อยละจากการประเด็นการประเมิน  x  5 
                               80  
      ค่าคะแนน =  51.92  x  5 
                80  
      ค่าคะแนน =  3.25 

ผลสัมฤทธิ์ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ ผลการปฏิบัติ 
4.51 – 5.00 ดีมาก - 
3.51 – 4.50 ด ี - 
2.51 – 3.50 พอใช้  
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง - 
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน - 

 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมาก          ดี       พอใช้     

  ต้องปรับปรุง          ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   

จุดเด่น  
 - ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนา 

  -  การคัดกรองผู้เรียนก่อนรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 -  การสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี 
 -  การวัดแววทางด้านวิชาชีพ 
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มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด  มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
 ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน 
 2. สถานศึกษามีการก าหนด "คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา" พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร 
กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 
 3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 
 4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 
 5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาแกนน า  เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม  จริยธรรม 
 2. วิทยาลัยเทคนิคจะนะจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท า

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  วิทยาลัยเทคนิคจะนะจัดโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาแกนน า  เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม  

จริยธรรม วันที่  8  มิถุนายน  2560  เวลา  12.30  -  16.30  น.  ณ  สนามฟุตซอล  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 เป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ    150  คน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ     150  คน 
  -  ครู        12  คน 
  -  บุคลากรทางการศึกษา      3  คน 
  -  นักเรียน นักศึกษา  แกนน า 135  คน 

 ได้สรุปอัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม  คือ  ระเบียบดี  มีจิตอาสา 
2.  บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีทัสนคติที่ดีต่อการท างาน เกิดทักาะในการท างานอย่างมีความสุข พัม

นาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.  บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สามารถน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติธรรมไปถ่ายทอดให้กับ

ศิษย์และเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างระมัดระวังและมีคุณภาพ 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
      ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษา
คุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน   

2. สถานศึกษามีการก าหนด "คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา" พฤติกรรมที่
พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่ม
ผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

  

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุ่มผู้ เรียนจัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

  

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และกลุ่มผู้เรียนด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการ
นิเทศและเสริมแรง 

  

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด 
และมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
       ดีมาก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 
  พอใช้  (3  คะแนน)     ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ( 1 คะแนน) 

 
จุดเด่น  
- ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- ไม่มี - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

 ประเด็นการประเมิน 
 1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง 
 2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจใน
นโยบายที่ส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
 3. ผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายที่ก าหนด 
 5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เข้าร่วมการประชุมและสัมมนา  ทั้งของหน่วยงานต้นสังกัด และ 

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับภาระกิจการด าเนินงานของสถานศึกษา ในการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นโยบายของจังหวัดสงขลา และอ าเภอจะนะซึ่ง
วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในพื้นท่ี 

2.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ  ได้จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ  ตามโครงสร้างการ 
บริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

3.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ  ได้จัดการประชุมประจ าเดือน  ประจ าภาคเรียน และประจ าปีการศึกษา  หรือการ
ประชุมชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของสถานศึกษา หรือนโยบายที่ส าคัญ  ที่จะต้องด า เนินการ แก่ ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

4.  การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 
5.  การเข้าร่วมประชุมประจ าเดือน ณ ที่ว่าการอ าเภอจะนะ และจังหวัดสงขลา 
6.  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี (2560 – 2563) 
7.  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 
8.  โครงการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ และการจัดท าสรุปรายงานผลการปฏิบัติ งาน                 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ และการบริหารการศึกษา         

โดยได้เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาของหน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา  ในการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  นโยบายของจังหวัดสงขลา  และอ าเภอจะนะซึ่งวิทยาลัยฯตั้งอยู่ในพื้นท่ี 

2.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ  ได้จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ  ตามโครงสร้างการ
บริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
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3.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ  ได้จัดการประชุมประจ าเดือน  ประจ าภาคเรียน และประจ าปีการศึกษา หรือการ
ประชุมชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของสถานศึกษา  หรือนโยบายที่ส าคัญ  ที่จะต้องด าเนินการ  แก่ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

4.  การจัดท าประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้กับผู้ปกครอง ทราบ 

5.  การเข้าร่วมประชุมประจ าเดือน ณ ที่ว่าการอ าเภอจะนะ และจังหวัดสงขลา และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ที่กิจกรรมที่ด าเนินงานให้หน่วยงานอื่นๆ ทราบ 

6.  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี (2560 – 2563)  โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  สถานประกอบการ ผู้น าชุมชน มีส่วนร่วม      
ในการด าเนินการ 

7.  โครงการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ และการจัดท าสรุปรายงานผลการปฏิบัติ งาน                
ประจ าปีงบประมาณ  2560 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงาน
ต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง   

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ร่วมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายส าคัญ
ที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

  

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

  

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป้าหมายที่ก าหนด 

  

5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและ
ก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 

  

 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 

      ดีมาก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 
  พอใช้  (3  คะแนน)     ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ( 1 คะแนน) 
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จุดเด่น  
 - ไม่มี - 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี - 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- ไม่มี - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

ประเด็นการประเมิน 1 

สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลั งในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.                      
ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการ
ก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. จัดท าและเสนออัตราก าลังครูวิทยาลัยเทคนิคจะนะเทียบกับจ านวนผู้เรียนเสนอต่อคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
2.  ด าเนินการสรรหาครูทดแทน เมื่อมีต าแหน่งว่าง 
3.  ด าเนินการจ้างครูในกรณีขาดแคลน 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  มีจ านวนครูเพียงพอต่อผู้เรียน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
    ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือ

สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ประกาศรับสมัครและด าเนินการสรรหาพนักงานราชการครู ครูอัตราจ้าง ที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา         

กลุ่มวิชาตรงตามส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
2.  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา เข้ารับการศึกษาต่อ และอบรมเพ่ิมเติม ตรงกับรายวิชาที่สอน 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  ได้พนักงานราชการครู ครูอัตราจ้าง ที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา กลุ่มวิชาตรงตามส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาก าหนด 
2.  ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง สามารถน าไปใช้กับผู้เรียน 
3. ส่งครูเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ ช่วงปิดภาคเรียน  
4. กระจายข่าวสารการจัดฝึกอบรมต่างๆ ให้กับแผนกวิชา/ฝ่ายงาน ที่เกี่ยวข้อง 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
    ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 

สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ 
ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา

อาชีวศึกษา (RMS) 
2.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ RMS 
2.  ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
    ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง

ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.   ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 
มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  จัดท าและเสนออัตราก าลังบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะตามเกณฑ์มาตรฐานเสนอต่อคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
 2.  ด าเนินการสรรหาบุคลากรทดแทนเมื่อมีต าแหน่งว่างหรือขาดแคลน 
 3.  ด าเนินการจ้างบุคลากรตามภาระงาน 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  มีจ านวนครูเพียงพอต่อผู้เรียน 
2.  มีบุคลากรสายสนับสนุนเพียงพอในการปฏิบัติงานตามนโยบายของวิทยาลัย   
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ 

ยกย่องความรู้ ความสามารรถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก           
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  ครูได้รับโล่รางวัลจาก ศูนย์ฝึกนักศึกษามณฑลทหารบกที่ 42 
2.  ครูได้รับการพิจารณาข้ันเงินเดือนจากผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1.  ครู จ านวน 2 คน  ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2560 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
       ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับ
จ านวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 
มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการ
ก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 
2551 แล้วแต่กรณี 

  

2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน 
เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับ
การศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

  

3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 
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4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

  

5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารรถ คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 
ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

  

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
      ดีมาก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 
  พอใช้  (3  คะแนน)     ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ( 1 คะแนน)  

จุดเด่น  
1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาตนเองสูงยิ่งขึ้น 
2.  วิทยาลัยได้มีการก ากับดูแลจ านวนครูและนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 

 - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
  - ไม่มี - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

ประเด็นการประเมิน 1 
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมต่างๆ  
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา/แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสถานศึกษา (2560-2563) 
2.  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 
3.  แผนงาน/โครงการ 
4.  ค าสั่ง/หนังสือราชการที่เก่ียวข้อง 
5.  การชี้แจงให้เห็นความส าคัญของการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
6.  มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตามโครงการ 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1 .  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย 
2.  งบด าเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา 
3.  รายงานโครงการ 
4.  รายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมงบด าเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา 
5.  รายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
    ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของ

งบด าเนินการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  ใบโอนจัดสรรงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  งบด าเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา 16,155,585.37 บาท 
2.  รายงานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 3,460,301.42 บาท 
3.  รายจ่ายวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 21.42 ของงบด าเนินการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
      ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ

หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  งบด าเนินการ  
2.  โครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์

ต่อชุมชน สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  งบด าเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา 16,155,585.37 บาท 

         2.  รายจ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 779,404.00 บาท 

         3.  โครงการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม คิดเป็นร้อยละ 4.82 ของงบด าเนินการ 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
     ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๔ 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  งบด าเนินการ    
2.  โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด  การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  งบด าเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา 16,155,585.37 บาท 
2.  รายจ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด  การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  880,014.00 บาท 
3. โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด  การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ คิดเป็นร้อยละ 5.45 ของงบด าเนินการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  งบด าเนินการ     
2.  โครงการส่งเสริม สนับสนุน  การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  การกีฬาและนันทนาการ  การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของงบด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  งบด าเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา  16,155,585.37 บาท 
2.  รายจ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุน  การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การกีฬาและนันทนาการ  การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   จ านวน
ทั้งสิ้น  32  โครงการ  รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น  1,030,184  บาท 
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3.  คิดเป็นร้อยละ 6.00  ของงบด าเนินการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
      ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของ

แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ    

2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 20 ของงบด าเนินการ 

  

3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ
ไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 
ของงบด าเนินการ 

  

4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

 
 

5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่ ง เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

 

 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
       ดีมาก  (5  คะแนน)                ดี  (4  คะแนน) 
  พอใช้  (3  คะแนน)      ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ( 1 คะแนน) 

 
จุดเด่น  
-  สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอในการบริการจัดการศึกษา และมีการวางแผนการใช้จ่าย

งบประมาณอย่างเป็นระบบ  บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

จุดที่ควรพัฒนา 
-ไม่มี-   

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
-ไม่มี-  
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครภุัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ประเด็นการประเมิน 1 
สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงามและ

ปลอดภัย 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1 .  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่  
 2. โครงการพัฒนาแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (โต๊ะรองรับแม่พิมพ์จากเครื่องอัดขึ้นรูปยาง) 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  วิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และมีสถานที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
2.  มีโต๊ะรองรับแม่พิมพ์จากเครื่องอัดรูปยาง จ านวน 3 ตัว และสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เกิด

ประสิทธิภาพ 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

และอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  โครงการจัดท าป้ายชื่ออาคาร และ ชื่อแผนกวิชา โรงฝึกงาน 4 ชั้น 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ และสามารถแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบของ

แผนกได้อย่างชัดเจน 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

     ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและมีความ

ปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
2.  แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
3.  การใช้ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน 
4.  ตารางการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
5.  คู่มือการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักร 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
2.  รายงานการใช้ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน 
3.  รายงานผลการซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
4.  บัญชีคุมเลขครุภัณฑ์ 
5.  รายงานผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดหาครุภัณฑ์ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย                       

4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่อง ลูกข่าย 
(4) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ใช้ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)  ในการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  และมีการเก็บข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ (Log server ) 
ไม่น้อยกว่า 90 วัน และมีระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) 

2. การก าหนดสิทธิของผู้ใช้  ในการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ หรือตามภาระหน้าที่งานที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 

3.  การใช้โปรแกรม Anti Virus ที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ และติดตั้งโปรแกรม Anti Virus อ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
เพ่ือป้องกันและก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย  

4. วิทยาลัยฯ มีการจัดท าฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมโครงการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์
วิทยาลัยฯ (www.chanatc.ac.th) และมีการ update เป็นปัจจุบัน 

5. เครื่อง server มีการใช้ระบบ Raid ในการจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆ และมีการส ารองข้อมูลเก็บไว้เป็นประจ า
ทุกเดือน  

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน

วิทยาลัยฯ ได้โดย login ผ่านระบบยืนยันตัวตน (Authentication)   และมีการเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์
ไม่น้อยกว่า 90 วัน และมีระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) เพ่ือรักษาความปลอดภัย
ในระบบ 
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2. จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา (RMS) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ และใช้งานได้ตลอดเวลา โดยผู้ใช้จะต้อง Login ก่อนเข้า
ใช้งาน เพ่ือยืนยันตัวตน และมีก าหนดสิทธิในการเข้าใช้งานตามภาระหน้าที่งานของตนเอง 

3. วิทยาลัยฯ มีระบบป้องกันและก าจัดไวรัส  ทั้งในเครื่องพีซี โน้ตบุ๊กและเซิร์ฟเวอร์  ที่ใช้งานภายในวิทยาลัยฯ 
เพ่ือจัดการปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์  และสร้างความน่าเชื่อถือในระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ ต่อหน่วยงานภายนอก 

4.  วิทยาลัยฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ กิจกรรมโครงการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์
วิทยาลัยฯ (www.chanatc.ac.th)  ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่วิทยาลัยฯ 

5.  ฐานข้อมูลต่างๆ ที่วิทยาลัยฯ ได้จัดท าไว้ มีความปลอดภัยมากขึ้น และลดความเสี่ยงต่อการเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึนทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์หรือจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
      ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร

จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1 .  จัดท าระบบแสดงผลการเรียนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู และผู้ปกครอง สามารถดูผลการเรียน ผ่านทาง

เว็บไซต์วิทยาลัยฯ 
2.  เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ได้แก่ ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูล

หลักสูตรการเรียนการสอน ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลตลาดแรงงาน และข้อมูล
พ้ืนฐานจังหวัด ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ และจัดท าเป็นรูปเล่ม เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลแก่ผู้สนใจ และต้องการ
ศึกษา ค้นคว้า น าไปใช้ประโยชน์ในการวิจัย วางแผนและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.  จัดท าเมนูดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มต่างๆ ในเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 
 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  นักเรียน นักศึกษา ครู และผู้ปกครอง สามารถดูผลการเรียน ผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯได้ 
2.  เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ได้แก่ ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูล

หลักสูตรการเรียนการสอน ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลตลาดแรงงาน และข้อมูล
พ้ืนฐานจังหวัด ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ และจัดท าเป็นรูปเล่ม เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลแก่ผู้สนใจ และต้องการ
ศึกษา ค้นคว้า น าไปใช้ประโยชน์ในการวิจัย วางแผนและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทางเว็บไซต์  
วิทยาลัยฯ ท าให้สะดวกต่อการด าเนินงาน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
       ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้
สะอาด เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย  

 

2. สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 

 
 

3. สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่
เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

  

4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
(4) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

 

 

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้
ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 

  

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
      ดีมาก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 
  พอใช้  (3  คะแนน)     ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ( 1 คะแนน) 

 
จุดเด่น  
-  สถานศึกษาอยู่ในท าเลที่ตั้งเหมาะสม  การคมนาคมสะดวก  สภาพแวดล้อมทีด่ี  ระบบสาธารณูปโภค

ครบถ้วน 
จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- ไม่มี - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 1 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม            

สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
2.  การส ารวจการจัดตลาดนัดในชุมชนในต่างจังหวัด 
3.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา ประจ าปีงบประมาณ 

2560 
4.  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพ่ือชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
  - หน่วยงานราชการ 
  - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - รัฐวิสาหกิจ 
  - สถานประกอบการ 
  - ก านัน สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
  - ตัวแทนผู้ปกครอง 
  - ศิษย์เก่า 
2. กรอกข้อมูลแบบส ารวจการจัดตลาดนัดชุมชนในต่างจังหวัด ดังนี้  
  - ตลาดนัดควนมิตร  เป็นตลาดที่มีอยู่แล้ว 
  - ตลาดนัดสีเขียว    เป็นตลาดนัดขึ้นใหม่ 
3. วิทยาลัยฯ ได้จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในพื้นที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาการ

อาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว พัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน 

4. วิทยาลัยฯ ได้จัดการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพ่ือชุมชน ให้กับกลุ่มแม่บ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
ตามโครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

    ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม  สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด

การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน         
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยฯ  ไดก้ารจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ  การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  

และการศึกษาดูงานของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2560 
2. ด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3. ข้อมูลความร่วมมือของสถานศึกษากับสถานประกอบการ/หน่วยงาน 
4. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (อินโดนีเซีย) 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  แผนกวิชาช่างยนต์ ประจ าภาคเรียนที่ 1 จ านวน 17 แห่ง   นักเรียน 

จ านวน  30 คน 
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  แผนกวิชาช่างยนต์ ประจ าภาคเรียนที่ 2 จ านวน 19 แห่ง  นักเรียน 

จ านวน  29 คน 
3. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจ าภาคเรียนที่ 1 จ านวน 3 แห่ง   นักเรียน 

จ านวน  5 คน 
4. ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ มี

ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่เหมาะสม 
5. วิทยาลัยฯ จัดส่งข้อมูลความร่วมมือของสถานศึกษากับสถานประกอบการ/หน่วยงาน จัดการศึกษารูปแบบ

ทวิภาค ี
6. ก าหนดรูปแบบกิจกรรมของปีการศึกษา 2560 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

         ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1 .  โครงการความร่วมมือต่างประเทศและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 (ไทย-มาเลเซีย) 
2.  โครงการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีและถอดประกอบเครื่องยนต์ Heno แบบ J05C  

วิทยากรผู้ฝึกอบรม นายสรณวิชญ์ ชูพรหม ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2560 
       3.  โครงการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านแรงงาน ส าหรับสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมใน
จังหวัดสงขลา พร้อมพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะและทักษะ 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  คณะกรรมการด าเนินงานเตรียมความพร้อม เข้าศึกษาดูงาน Lebuh Cator Vocational College 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาจากประเทศมาเลเซีย เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และ
วัฒนธรรมประเพณีระหว่างประเทศ 

2.  โครงการฝึกอบรม จัดอบรมในวันที่ 24 - 25 เมษายน 2560 
3.  การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านแรงงาน ส าหรับสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมใน

จังหวัดสงขลา พร้อมพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะและทักษะทางด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา 

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน ไม่เกิน 100 คน 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  เงินสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดสวนหย่อม 
2.  ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปวช.1 (หอพัก) 
3.  ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปวช.1 (ไป-กลับ) 
4.  ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปวช.2 (พักประจ า) 
5.  ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปวช.2 (ไป-กลับ) 
6.  ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปวช.2 (ไป-กลับ ศูนย์สะเดา) 
7.  ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปวช.3 (พักประจ า) 
8.  ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปวส.1 (จบ ม.6) 
9.  ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปวส.1 (จบ ปวช.) 
10.ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปวส.2 (ท่ัวไป) 
11.ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปวส.2 (ต่อเนื่อง) 
12.ทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอจะนะ 
13.ทุนบริษัท พรีไซซ สมาร์ท ไลฟ์ จ ากัด (ค่าเทอม 2/2560)  
14.ทุนบริษัท พรีไซซ สมาร์ท ไลฟ์ จ ากัด (ค่าเทอม 2/2560) 
15.ทุนบริษัท พรีไซซ สมาร์ท ไลฟ์ จ ากัด (ค่าเทอม 2/2560) 
16.ทุนบริษัท พรีไซซ สมาร์ท ไลฟ์ จ ากัด (ค่าเทอม 2/2560) 
17.ทุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าจะนะ 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  นางปุญญพัฒน์  แก้วพิบูลย์ เป็นวิทยากร มอบเงินทุนการศึกษา จ านวน 1,000 บาท 
2.  ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปวช.1 (หอพัก) จ านวน 49 ทุน ทุนละ 29,000 บาท/ปี 
3.  ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปวช.1 (ไป-กลับ) จ านวน 10 ทุน ทุนละ 29,000 บาท/ปี 
4.  ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปวช.2 (พักประจ า) จ านวน 45 ทุน ทุนละ 29,000 บาท/ปี 
5.  ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปวช.2 (ไป-กลับ) จ านวน 7 ทุน ทุนละ 29,000 บาท/ปี 
6.  ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปวช.2 (ไป-กลับ ศูนย์สะเดา) จ านวน 6 ทุน ทุนละ 29,000 บาท/ปี 
7.  ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปวช.3 (พักประจ า) จ านวน 51 ทุน ทุนละ 29,000 บาท/ปี 
8.  ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปวส.1 (จบ ม.6) จ านวน 1 ทุน ทุนละ 40,000 บาท/ปี 
9.  ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปวส.1 (จบ ปวช.) จ านวน 4 ทุน ทุนละ 40,000 บาท/ปี 
10.ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปวส.2 (ท่ัวไป) จ านวน 1 ทุน ทุนละ 40,000 บาท/ปี 
11.ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปวส.2 (ต่อเนื่อง) จ านวน 3 ทุน ทุนละ 40,000 บาท/ปี 
12.ทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอจะนะ จ านวน 3 ทุน ทุนละ 2,000 บาท/ปี 
13.ทุนบริษัท พรีไซซ สมาร์ท ไลฟ์ จ ากัด (ค่าเทอม 2/2560) จ านวน 4 ทุน ทุนละ 2,890 บาท/ป ี
14.ทุนบริษัท พรีไซซ สมาร์ท ไลฟ์ จ ากัด (ค่าเทอม 2/2560) จ านวน 4 ทุน ทุนละ 2,400 บาท/ป ี
15.ทุนบริษัท พรีไซซ สมาร์ท ไลฟ์ จ ากัด (ค่าเทอม 2/2560) จ านวน 1 ทุน ทุนละ 1,920 บาท/ป ี
16.ทุนบริษัท พรีไซซ สมาร์ท ไลฟ์ จ ากัด (ต.ค.60-ก.พ.60) จ านวน 9 ทุน ทุนละ 20,250 บาท 
17.ทุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าจะนะ จ านวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท/ปี 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 

สมาคม ชมรม  สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการ
บริหารจัดการศึกษา 

  

2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม  สถานประกอบการหน่วยงานที่
ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมี
สัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 
 

 

 

3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนา
ผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
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4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดย
มีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน ไม่เกิน 100 คน 

  

5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืน ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

  

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
                   ดีมาก  (5  คะแนน)          ดี  (4  คะแนน) 

  พอใช้  (3  คะแนน)     ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ( 1 คะแนน) 

 
จุดเด่น  
 - ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนา 

 - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

- ไม่มี - 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและ
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือ
ก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ประเด็นการประเมิน 1 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  ปฎิทินปฏิบัติงานก าหนดส่งแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอน 
2.   บันทึกติดตามการจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอน 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  ครูผู้สอนส่งโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ทุกคน 
2.  ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคิดเป็นร้อยละ  66.53  ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

2560 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

     ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  ปฎิทินก าหนดนิเทศการสอน 
2.  ก าหนดให้ครูผู้สอนส่งบันทึกหลังการสอน 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  ครูผู้สอนใช้วิธีการการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องตามแผนกการจัดการเรียนรู้ 
2.  ครูผู้สอนบันทึกหลังสอนทุกรายวิชา 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียน

ตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  ปฎิทินปฏิบัติงานของงานวัดผล 
2.  ก าหนดให้ครูผู้สอนแจ้งความก้าวหน้าทางการเรียนให้นักเรียนและวิทยาลัยฯ  
3.  ก าหนดส่งผลการเรียน 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  ครูผู้สอนได้จัดท าความก้าวหน้าทางการสอน 
2.  ครูผู้สอนส่งผลการเรียนตามเวลาที่ก าหนด 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

        ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือเป็น

ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  ก าหนดการนิเทศการเรียนการสอน 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ครูผู้สอนใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องตามแผนกการจัดการเรียนรู้ 
2. รายงานผลการนิเทศการเรียนการสอน 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

      ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา        

โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการ
ด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย                
ไปใช้ประโยชน์ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  มีการก าหนดให้ครูผู้สอนทุกท่านด าเนินการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนและส่งให้กับงานวิจัย ภาคเรียนละ            

1 เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.ครูผู้สอนได้ด าเนินการจัดส่งวิจัยในชั้นเรียน  จ านวน  46  คน  จากจ านวนครูทั้งหมด  52  คน              

คิดเป็นร้อยละ  88.46 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

       ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

  

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 
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3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

  

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ของครูทุกคนเพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

  

5.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียน
การสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ 
รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
      ดีมาก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 
  พอใช้  (3  คะแนน)     ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น  
 -  สถานศึกษามีบุคลากรวัยหนุ่มสาวที่พร้อมพัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- ไม่มี - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชา
หรือกลุ่มวิชา 

2.  สถานศึกษาส่ ง เสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครู พัฒนารายวิชาหรือกลุ่ มวิชาตาม ข้อ 1                      
จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุง
แก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 - 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบ      
ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  ก าหนดให้ครูผู้สอนพันาหลักสูตรระดับรายวิชา 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  ครูผู้สอนได้พันาหลักสูตรระดับรายวิชา จ านวน 8 วิชา 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

       ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการ

ในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา   

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม 
ข้อ 1  จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 

  

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4   
ไม่เกิน 3 ปี ครบ  ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

  

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
  ดีมาก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 
      พอใช้  (3  คะแนน)     ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น  
  - ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนา 

 -  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการเพ่ิมเติม   
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 -  การส ารวจความต้องการของนิคมอุตสาหกรรม  โรงงานอุตสาหกรรม  สถานประกอบการประกอบการ
พัฒนาหลักสูตร 
 -  จัดระบบการสอนตามหลักสูตร  ให้มีความต่อเนื่องและหลากหลาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 1 

สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  2 สาขาวิชา คือ  

- สาขาเทคนิคโลหะ  
- สาขาเครื่องกล 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
         1.  มีนักศึกษาเรียนระบบทวิภาคี  
              - สาขาเทคนิคโลหะ  มีนักศึกษาจ านวน  17  คน   

  - สาขาเครื่องกล     มีนักศึกษาจ านวน 63 คน    
              -  จ านวนนักศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  ทั้งหมด 80 คน  ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  
1,082  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.40   

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 

หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศก์ไปนิเทศก์ผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  ก าหนดให้นักเรียนปวช. 3 และ นักศึกษา ปวส. 2 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 

ทุกสาขาวิชา   
2.  ค าสั่งนิเทศก์ติดตามนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  มีการนิเทศก์ติดตามนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการทุกแผนกวิชา 

จ านวน 2 ครั้งต่อสถานประกอบการหนึ่งแห่ง 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

        ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน ๓ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
สาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดข้ึนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ก าหนดให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนวิชาโครงการก่อนจบการศึกษาทุกแผนกวิชา 
2. จัดโครงการประกวดประเมินผลวิชาโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  นักเรียน นักศึกษาจัดท าโครงการก่อนจบการศึกษา  ระดับชั้น ปวช. จ านวน 57 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  

100  ระดับชั้น ปวส.  จ านวน 64  โครงการ  รวมทั้งสิ้น  121  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

      ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๔ 

สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน 
สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  ก าหนดให้นักเรียน นักศึกษาสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ก่อนจบการศึกษาทุกแผนกวิชา 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  นักเรียน นักศึกษาสอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพก่อนจบการศึกษา ดังนี้ 

    -  ระดับปวช.  จ านวน  161  คน  ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  จ านวน  160  คน   
คิดเป็นร้อยละ  99.38 
    -  ระดับปวส.  จ านวน  129  คน  ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  จ านวน  125  คน 
คิดเป็นร้อยละ  96.90 

-  รวมระดับชั้น ปวช. และปวส.  จ านวน  290  คน  ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
จ านวน  285  คน  คิดเป็นร้อยละ  98.28 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
          ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 

 

            

 

  

 

            

 

  

 



รายงานประเมินตนเอง  SAR  ปีการศึกษา  2560  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ๕๖ 

 

ประเด็นการประเมิน ๕ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ 

ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
3. กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาสตร์ 
4. กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  จ านวน  19  คน  ประกอบด้วย 

1.1  แผนกวิชาช่างยนต ์
  -  งานเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 คน 
   -  ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก  จ านวน  2  คน 
  -  ทักษะเครื่องจักรยานยนต์  จ านวน  2  คน 
1.2  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
  -  ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  จ านวน  2  คน 

2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
-  การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R  จ านวน  6  คน 
-  การประกวดดนตรีไทยประเภท จะเข้  จ านวน  1  คน 

        3.   กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาสตร์   จ านวน  2 โครงงาน จ านวน  6  คน 
        4.   กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  จ านวน  17  ชิ้นงาน  จ านวน  150  คน  จ านวน
นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งหมด   171  คน จากนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด  1,082  คน คิดเป็นร้อยละ 
15.81 คิดเป็นร้อยละ  21.26  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
       ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวน
ผู้เรียนทั้งหมด 

  

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยมีครู
นิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

 
 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความ
เหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

  

4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด 
โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมิน
ครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร 

  

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติ
คุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน 
ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

  

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
  ดีมาก  (5  คะแนน)          ดี  (4  คะแนน) 
  พอใช้  (3  คะแนน)     ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ( 1 คะแนน) 

 
จุดเด่น  
- ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนา 
-  เพ่ิมสาขาวิชาทีจ่ัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- ไม่มี - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ประเด็นการประเมิน 1 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา  65  พรรษา  วันที่  27  กรกฎาคม  2560  ณ  สนามฟุตซอล  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
 2.  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  (วันแม่
แห่งชาติ)  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สงิหามหาราชินี   11  สิงหาคม  2560  ณ  สนามฟุต
ซอล  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 3.  กิจกรรมวันไหว้ครู  ปีการศึกษา  2560    วันที่  15   มิถุนายน  2560  ณ  สนามฟุตซอล  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 4.  กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ าฝน    วันที่  7  กรกฎาคม  2561  ณ  วัดโคกทราย  
ต าบลจะโหนง  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  และ  หอประชุม  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
 5.  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่  2561  วันที่  29  ธันวาคม  2561  ณ  หอประชุม  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา  65  พรรษา  28  กรกฎาคม  2560   
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   970  คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    875  คน 
 คิดเป็นร้อยละ       90.21 
 2.  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  (วันแม่
แห่งชาติ)  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สงิหามหาราชินี 
 เป้าหมายนักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   970  คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    884  คน 
 คิดเปน็ร้อยละ       91.13 
 3.  กิจกรรมวันไหว้ครู  ปีการศึกษา  2560 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   707  คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    662  คน   
 คิดเป็นร้อยละ       93.64 
 4.  กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ าฝน 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   970  คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    637  คน 
 คิดเป็นร้อยละ       90.10 
 



รายงานประเมินตนเอง  SAR  ปีการศึกษา  2560  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ๕๙ 

 

 5.  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่  2561 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   970  คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    881  คน 
 คิดเป็นร้อยละ       90.82 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
    ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 
และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1  กิจกรรม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  โครงการ  Big  cleaning  day  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  65  พรรษา  28  กรกฎาคม  2560  วันที่  27  
กรกฎาคม  2560 
 2.  โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานที่  วันที่  10  สิงหาคม  2560  ณ  คลองขุด  ต าบลน้ า
น้อย  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
 3.  โครงการบัญชีอาสาพัฒนา  วันที่  21  ธันวาคม  2560  ณ  วัดขวด  (ส านักสงฆ์โคกสัก)  ต าบลบ้าน
แค  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 4.  โครงการพัฒนาสถานที่ส าคัญทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  วันที่  20  กรกฎาคม  2560    ณ  วัด
ป่าแจ้งแก้ว  ต าบลจะโหนง  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 5.  โครงการศึกษาธรรมชาติและปลูกป่าชายเลน  วันที่  21  ธันวาคม 2560  ณ  สวนประวัติศาสตร์  พล
เอกเปรม  ติณสูลานนท์  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1.  โครงการ  Big  cleaning  day  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  65  พรรษา  28  กรกฎาคม  2560  วันที่  27  
กรกฎาคม  2560 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   970  คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    875  คน 
 คิดเป็นร้อยละ       90.21 
 2.  โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานที่  วันที่  10  สิงหาคม  2560  ณ  คลองขุด  ต าบลน้ า
น้อย  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   126  คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    126  คน 
 คิดเป็นร้อยละ       100 
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 3.  โครงการบัญชีอาสาพัฒนา  วันที่  21  ธันวาคม  2560  ณ  วัดขวด  (ส านักสงฆ์โคกสัก)  ต าบลบ้าน
แค  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   98  คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    96  คน 
 คิดเป็นร้อยละ       97.96 
 4.  โครงการพัฒนาสถานที่ส าคัญทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  วันที่  20  กรกฎาคม  2560    ณ  วัด
ป่าแจ้งแก้ว  ต าบลจะโหนง  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   49  คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    48  คน 
 คิดเป็นร้อยละ       97.96 
 5.  โครงการศึกษาธรรมชาติและปลูกป่าชายเลน  วันที่  21  ธันวาคม 2560  ณ  สวนประวัติศาสตร์  พล
เอกเปรม  ติณสูลานนท์  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   27  คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    27  คน 
 คิดเป็นร้อยละ       100 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
    ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 

และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1  กิจกรรม 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1.  โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด  ประจ าปีการศึกษา  2560  “ทุ่งพันตันเกมส์”  ครั้งที่  
18  วันที่  29 -  30  มิถุนายน  2560  ณ  สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 2.  กิจกรรมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลสานสัมพันธ์  วันที่  4  มกราคม  2561  ณ  สนามวอลเลย์บอล  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
 3.  กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล  เพื่อคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  วันที่   12  -  13  
กรกฎาคม  2560  ณ  สนามกีฬาฟุตซอล  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 4.  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่  2561  วันที่  29  ธันวาคม  2561  ณ  หอประชุม  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 5. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  วันที่  21  -  23  
กุมภาพันธ์  2561  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพนาทวี  อ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด  ประจ าปีการศึกษา  2560  “ทุ่งพันตันเกมส์”  ครั้งที่  

18  วันที่  29 -  30  มิถุนายน  2560  ณ  สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   707  คน 

 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    662  คน   
 คิดเป็นร้อยละ       93.64 
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 2.  กิจกรรมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลสานสัมพันธ์  วันที่  4  มกราคม  2561  ณ  สนามวอลเลย์บอล  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   

เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   970  คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    881  คน 
 คิดเป็นร้อยละ       90.82 
 3.  กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล  เพื่อคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  วันที่   12  -  13  
กรกฎาคม  2560  ณ  สนามกีฬาฟุตซอล  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   707  คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    662  คน   
 คิดเป็นร้อยละ       93.64 
 4.  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่  2561  วันที่  29  ธันวาคม  2561  ณ  หอประชุม  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   970  คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    881  คน 
 คิดเป็นร้อยละ       90.82 
 5. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  วันที่  21  -  23  
กุมภาพันธ์  2561  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพนาทวี  อ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    226  คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม     205  คน 

 คิดเป็นร้อยละ        90.71 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

     ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๔ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  วันที่  21  -  23  
กุมภาพันธ์  2561  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพนาทวี  อ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 
 2.  กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ าฝน 
 3.  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  (วันแม่
แห่งชาติ)  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สงิหามหาราชินี 
 4.  โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด  ประจ าปีการศึกษา  2560  “ทุ่งพันตันเกมส์”  ครั้งที่  
18  วันที่  29 -  30  มิถุนายน  2560  ณ  สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 5.  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่  2561  วันที่  29  ธันวาคม  2561  ณ  หอประชุม  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  วันที่  21  -  23  

กุมภาพันธ์  2561  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพนาทวี  อ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   226  คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    205  คน 
 คิดเป็นร้อยละ       90.71 
 2.  กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ าฝน 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   970  คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    637  คน 
 คิดเป็นร้อยละ       90.10 
 3.  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  (วันแม่
แห่งชาติ)  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สงิหามหาราชินี 
 เป้าหมายนักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   970  คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    884  คน 
 คิดเป็นร้อยละ       91.13 
 4.  โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด  ประจ าปีการศึกษา  2560  “ทุ่งพันตันเกมส์”  ครั้งที่  
18  วันที่  29 -  30  มิถุนายน  2560  ณ  สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   707  คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    662  คน   
 คิดเป็นร้อยละ       93.64 
 5.  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่  2561  วันที่  29  ธันวาคม  2561  ณ  หอประชุม  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   970  คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    881  คน 
 คิดเป็นร้อยละ       90.82 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
     ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ
บริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละ
คนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  โครงการ  Fix  it  center   ระหว่างวันที่  9  -  24  มิถุนายน  2561  ณ  เขตพ้ืนที่ต าบลพิจิตร  

อ าเภอนาหม่อม  จังหวัดสงขลา 
 2.  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน  เทศกาลสงกรานต์  วันที่  11  -  17  เมษายน  2561  ณ  
ศูนย์ส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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 3.  โครงการออกบริการวิชาชีพสู่ชุมชน วันที่  2  กุมภาพันธ์  2561  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ป่าระไม หมู่  2  
ต าบลขุนตัดหวาย  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  (แผนกวิชาช่างยนต์) 
 4.  โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ  วันที่  25  มกราคม  2561  ณ  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา  (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ) 
 5.  โครงการออกบริการวิชาชีพสู่ชุมชน  วันที่  8  กุมภาพันธ์  2561  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ป่าระไม  หมู่  2  
ต าบลขุนตัดหวาย  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  (แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง) 
 6.  โครงการออกบริการวิชาชีพสู่ชุมชน  วันที่  8  กุมภาพันธ์  2561  ณ   ศูนย์การเรียนรู้ป่าระไม  หมู่  2  
ต าบลขุนตัดหวาย  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  (แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์) 
 7.  โครงการทาสีศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านท่าประดู่  วันที่  28  มกราคม  2561  ณ  หมู่  1  ต าบลท่า
ประดู่  อ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  (แผนกวิชาช่างก่อสร้าง) 
 8.  โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ  วันที่  28  ธันวาคม  2560  ณ  วัดขวด  หมู ่ 5  ต าบลแค  
อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา   (แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) 
 9.  โครงการบัญชีบริการ  วันที่   15  กุมภาพันธ์  2561  ณ  สนามฟุตซอล  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
(แผนกวิชาการบัญชี) 
 10.  โครงการป้อนรอยยิ้ม  อ่ิมความรู้  สู่รุ่นน้อง  (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1.  โครงการ  Fix  it  center   ระหว่างวันที่  9  -  24  มิถุนายน  2561  ณ  เขตพ้ืนที่ต าบลพิจิตร  อ าเภอ
นาหม่อม  จังหวัดสงขลา 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   30   คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    30   คน 
 คิดเป็นร้อยละ       100 
 2.  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน  เทศกาลสงกรานต์  วันที่  11   -  17  เมษายน  2561  ณ  
ศูนย์ส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    8    คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม     8    คน 
 คิดเป็นร้อยละ       100 
 3.  โครงการออกบริการวิชาชีพสู่ชุมชน วันที่  2  กุมภาพันธ์  2561  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ป่าระไม หมู่  2  
ต าบลขุนตัดหวาย  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  (แผนกวิชาช่างยนต์) 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    182  คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม     182  คน 
 คิดเป็นร้อยละ        100  
 4.  โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ  วันที่  25  มกราคม  2561  ณ  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา  (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ) 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   64   คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    64   คน 
 คิดเป็นร้อยละ       100  
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 5.  โครงการออกบริการวิชาชีพสู่ชุมชน  วันที่  8  กุมภาพันธ์  2561  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ป่าระไม  หมู่  2  
ต าบลขุนตัดหวาย  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  (แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง) 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   134   คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    134   คน 
 คิดเป็นร้อยละ       100  
 6.  โครงการออกบริการวิชาชีพสู่ชุมชน  วันที่  8  กุมภาพันธ์  2561  ณ   ศูนย์การเรียนรู้ป่าระไม  หมู่  2  
ต าบลขุนตัดหวาย  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  (แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์) 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   41   คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    41   คน 
 คิดเปน็ร้อยละ       100 
 7.  โครงการทาสีศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านท่าประดู่  วันที่  28  มกราคม  2561  ณ  หมู่  1  ต าบลท่า
ประดู่  อ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  (แผนกวิชาช่างก่อสร้าง) 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   53   คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    53   คน 
 คิดเป็นร้อยละ       100    
 8.  โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ  วันที่  28  ธันวาคม  2560  ณ  วัดขวด  หมู ่ 5  ต าบลแค  
อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา   (แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    41   คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม     41   คน 
 คิดเป็นร้อยละ       100  
 9.  โครงการบัญชีบริการ  วันที่   15  กุมภาพันธ์  2561  ณ  สนามฟุตซอล  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
(แผนกวิชาการบัญชี) 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   30   คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    30   คน 
 คิดเป็นร้อยละ       100 
 10.  โครงการป้อนรอยยิ้ม  อ่ิมความรู้  สู่รุ่นน้อง   วันที่   15  กุมภาพันธ์  2561  ณ  แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 เป้าหมายนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   124   คน 
 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม    124  คน 
 คิดเป็นร้อยละ       100 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
      ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและ
ก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 

 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1  
กิจกรรม 

 
 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
1  กิจกรรม 

  

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่
ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 

  

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม 

  

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
       ดีมาก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 
  พอใช้  (3  คะแนน)     ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 

 
จุดเด่น  
- ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- ไม่มี – 
 
 
 
 

 

  

 



รายงานประเมินตนเอง  SAR  ปีการศึกษา  2560  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ๖๖ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5  ระดับความพึงพอใจในการบริการวิชาการและวิชาชีพของนักรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ในแต่ละสาขางานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
 2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการวิชาการและวิชาชีพของผู้เรียน และได้ข้อมูล
ตอบรับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของผู้มารับบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เฉลี่ย 
3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ เฉลี่ย 3.51-
5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1 . โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพของแต่ละแผนกวิชา 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน ทุกแผนกวิชาให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 

ผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ในแต่ละ
สาขางานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   

2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ของผู้เรียน และได้ข้อมูลตอบรับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของผู้มารับบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

  

3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูล
ตอบกลับ 
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4. สถานศึกษามีจ านวนขอ้มูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูล
ตอบกลับ 

  

5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

  

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
                    ดีมาก  (5  คะแนน)    ดี  (4  คะแนน) 
               พอใช้  (3  คะแนน)    ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
               ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ( 1 คะแนน) 
 จุดเด่น 
    -  แต่ละแผนกวิชามีโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
 -  การจัดท าเอกสารความพึงพอใจควรที่จะท าให้สอดคล้องกับ SAR ของวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 -  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ควรจะมีการจัดประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับการท าโครงการ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานที่ 4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคณุภาพภายใน 

 ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา             
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
 5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผล
การประเมินคุณภาพภายนอก 
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การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
2 . จัดกิจกรรมโครงการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ความรู้ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เกี่ยวกับ มาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
        2.  ได้รับการการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ

แบบออนไลน์ 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานวิทยาลัยเทคนิค

จะนะ 
2.  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์พัฒนา

ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 

ผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

  

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  

4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

  

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
  ดีมาก  (5  คะแนน)    ดี  (4  คะแนน) 

               พอใช้  (3  คะแนน)    ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
              ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ( 1 คะแนน) 
 จุดเด่น 
 -  คณะกรรมการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีการจัดประชุมคณะท างานสร้างความเข้าใจและ
มอบหมายที่ชัดเจน 
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จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- ไม่มี - 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ีมีการพัฒนา 
 ประเด็นการประเมิน 

ร้อยละของจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน 
 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

-  เทียบเคียงมาจากตัวบ่งชี้ ในมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

-  มีตัวบ่งชี้ที่แสดงผลการพัฒนาชัดเจน จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ 
-  ไม่สามารถเทียบเคียงมาจากตัวบ่งชี้ ในมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
-  มีตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการพัฒนาชัดเจน จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 

 การค านวณ     ร้อยละ =    10   x  100 
                      14  
       
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์  ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ  โดยก าหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80  ขึ้นไป  
เทียบได้ค่าคะแนน  5.00 

 สูตรค านวณ     ค่าคะแนน  =  71.42  x  5 
                                 80 
      ผลการประเมิน =  4.46  
  สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก              ดี      พอใช้     

  ต้องปรับปรุง                    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   

จุดเด่น  
- ไม่มี -  
จุดที่ควรพัฒนา 
-  ไม่มี -  
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
-  เปรียบเทียบข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ใกล้เคียงกันจากผลรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2559 กับ 

มาตรฐานการศึกษา ปวช. และ ปวส. พ.ศ. 2560 
 

 

  

 



รายงานประเมินตนเอง  SAR  ปีการศึกษา  2560  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ๗๐ 

 

 
                 

                     

ตัวบ่งชี้ 

 

เปรียบเทียบการพัฒนา 

พัฒ
นา

 / 
ไม

่พัฒ
นา

 

 
2559 

(ปีการศึกษา) 

 
2560 

(ปีการศึกษา) 

(ค่าคะแนน) (ค่าคะแนน)  
(ระดับคุณภาพ) (ระดับคุณภาพ) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

5 5 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับ
จ านวนผู้เข้าเรียน 

3 3 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณภาพ 

5 5 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตาม
นโยบายส าคญัของหน่วยงานต้นสังกัด 

5 5 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
บุคลากร 

5 5  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
การเงิน 

4 5  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

5 5  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

5 4  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

5 5  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา 

3 3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา          4 4  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

         5 5  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ระดับความพึงพอใจในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

         - 5 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 

         5 5  
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สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 

    ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 5 ดีมาก 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 3 พอใช้ 
มาตรฐานที่ 2 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5 ดีมาก 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 5 ดีมาก 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 5 ดีมาก 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 5 ดีมาก 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 5 ดีมาก 

    ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 4 ดี 
มาตรฐานที่ 3 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5 ดีมาก 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 3 พอใช้ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 4 ดี 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 5 ดีมาก 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 

    ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา  

 1. ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”    จ านวน ............10...........ตัวบ่งชี้ 
 2. ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน ............2...........ตัวบง่ชี้ 
 ๓. จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน ............2...........ตัวบง่ชี้ 
 4. จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน ............-...........ตัวบ่งชี้ 
 5. ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน ............-............ตัวบ่งชี้ 
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จุดเด่น (การปฎิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่
ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

1.  สถานศึกษาด าเนินการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาและส ารวจความพึงพอใจจากบุคคล  หน่วยงาน  และ
สถานศึกษาท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน  หรือศึกษาต่อ 

2.  คุณธรรมอัตลักษณ์มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์วิทยาลัยฯ  ในหัวข้อ “บริการวิชาชีพสู่ชุมชนกับ” 
 3.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  บริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาตนเองสูงยิ่งขึ้น 
5.  วิทยาลัยได้มีการก ากับดูแลจ านวนครูและนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.  สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอในการบริการจัดการศึกษา และมีการวางแผนการใช้จ่าย

งบประมาณอย่างเป็นระบบ  บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จึงสามารถบริหารงบประมาณได้ในระดับดีมาก 

7.  สถานศึกษาอยู่ในท าเลที่ตั้งเหมาะสม  การคมนาคมสะดวก  สภาพแวดล้อมดี  ระบบสาธารณูปโภค
ครบถ้วน 

 8.  สถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือใน            
การจัดการศึกษา 
 9.  สถานศึกษามีบุคลากรวัยหนุ่มสาวที่พร้อมพัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง 

10. นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอาชีวะบริการ ทุกแผนกวิชาตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
11. คณะกรรมการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีการจัดประชุมคณะท างานสร้างความเข้าใจ

และมอบหมายที่ชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา  (การปฎิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

1.  การคัดกรองผู้เรียนก่อนรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
2.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการเพิ่มเติม   
3.  การเพ่ิมสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

1.  การสอบคัดเลือกภาคทฤษฎีการวัดแววทางด้านวิชาชีพในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย 
2.  การจัดให้มีโครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าทุกปีงบประมาณ 
3.  การวางแผนจัดซื้อวัสดุสิ่งประดิษฐ์  และวัสดุด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ที่สามารถน ามา

สร้างสรรค์งานวิชาการและวิชาชีพ  และสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างหลากหลาย 
4.  การวางแผนการควบคุมยอดเงินนวัตกรรมในโครงการ Fix it center เพ่ือมาสนับสนุนในด้านรายจ่าย      

ในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
5.  การส ารวจความต้องการของนิคมอุตสาหกรรม  โรงงานอุตสาหกรรม  สถานประกอบการประกอบการ

พัฒนาหลักสูตร 
6.  การจัดระบบการสอนตามหลักสูตร  ให้มีความต่อเนื่องและหลากหลาย 
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ตอนที่  4 
 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  

1.สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕60  สรุปได้ดังนี้ 

๑.1 มาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการได้ในระดับ ดีมาก  เรียงตามล าดับดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์  
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ  

มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดูจ านวนผู้เข้าร่วมก่อน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับความพึงพอใจในการบริการวิชาการและวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

๑.2 มาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการได้ในระดับ ดี  เรียงตามล าดับดังนี้ 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา รอประเด็นที่ 2  
มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา  
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๑.3 มาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการได้ในระดับ พอใช้  เรียงตามล าดับดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
 มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

๑.4 มาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการได้ในระดับ ปรับปรุง  เรียงตามล าดับดังนี้ 

 -ไม่มี- 

๑.5 มาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการได้ในระดับ ปรับปรุงเร่งด่วน  เรียงตามล าดับดังนี้ 

-ไม่มี- 

 

 

 
 


