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คำนำ 

  การประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำขึ ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา          
พ.ศ.2561 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดยใช้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ด้าน
ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 4) ด้านการมีส่วนร่วม และ 5) ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน นั้น 

  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563       
ต่อสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มา ณ โอกาสนี้ 
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คำช้ีแจง 

  รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ           
ปีการศึกษา ๒๕๖3 ฉบับนี้ ประกอบด้วยบทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  สถานศึกษามีหน้าที่โดยตรงในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยนำ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื ่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ผลการจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัด และประกันคุณภาพภายนอก อีกทั้งการจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียน
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น และตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 ตารางที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐาน 
ประเด็นการประเมิน 

รวม ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 
1 100 60 93.68  253.68 92.73 ยอดเยี่ยม 
2 92 92.94 100 100 384.94 96.10 ยอดเยี่ยม 

3 100 40   140 85.00 ยอดเยี่ยม 

รวมคะแนน 93.20 ยอดเยี่ยม 

 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  1.1 ด้านความรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
  1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 60 
  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม ร้อยละ 93.68 
  ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 92.73 

 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 92 
  2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
ร้อยละ 92.94 
  2.3 ด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
  2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
  ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 96.10 
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  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ     
ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
  3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ   
ยอดเยี่ยม ร้อยละ 40 
  ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 85 
 สรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563    
ภาพรวมของสถานศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 93.20 
 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
      1.1.1 ผลผลิต (Output) 
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีความตระหนัก และเพียรพยายามในการพัฒนา ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 148 คน และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 135 คน 
      1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มี
ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิตและการทำงาน ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 283 คน 
      1.1.3 ผลสะท้อน (Impact) 
   สถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนได้รับการยก
ย่อง เชิดชูเกียรติจากหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน ในการสร้างคุณงามความดี การประกวด การแสดง 
การแข่งขัน รวมถึงการบริการวิชาการ และวิชาชีพ จากผลการพัฒนาสถานศึกษา และการจัดการเรียน การสอน 
ส่งผลให้วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ผ่านการประเมินเป็นตัวแทนระดับจังหวัดและผ่านการประเมินในระดับเขตความ
รับผิดชอบที่ 11 เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2563 และรางวัลองค์การ
มาตรฐานวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2563 เป็นต้น 
 
 1.2 จุดเด่น 
            สถานศึกษาได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ ่งกำหนด
เป้าหมายและแนวทางในการบริหาร จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา เป็นเก่ง คนดี และมีความสุข มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานสากล มีคุณธร รม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การดำเนินชีวิตและการศึกษา ครูผู้สอนจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นสารสนเทศ และเอกสาร
ประจำชั้นเรียนอย่างเป็นปัจจุบันสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนและโรงฝึกงานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และฝึกทักษะ มีการ
เรียนรู ้จากแหล่งเรียนรู ้ทั ้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจ         
และความถนัดของผู้เรียน เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)      
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ซึ่งผู้เรียนมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงทุกแผนกวิชา 
และกลุ่มทักษะวิชาชีพ ทำให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ ความรู้ความสามารถอย่างดีส่งผลให้ผู้เรียนสามารถบริการ
วิชาชีพสู่ชุมชนได้เป็นอย่างดี  สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี บุคลากรได้พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และงานวิจัย จำนวน 97 
รายการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 3 ราย และสามารถสอบเป็น
ข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน และข้าราชการทหาร 1 คนควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งรูปแบบ On Line และ On Site 
 
 1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
  การเพิ่มปริมาณผู้เรียน และสาขาวิชา ในจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีแบบเข้มข้น 
สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียน การสอน ตั้งแต่การทำหลักสูตร แผนการเรียน ร่วม
ทุนพัฒนาผู้สอน สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร ครุภัณฑ์ รับผู้เรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์ และรับผู้เรียนที่
สำเร็จการศึกษา เข้าทำงานในสถานประกอบการที่ฝึกฝึกประสบการณ์ผู้เรียนมา และพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีต่อไป 
 
 1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   1. การประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง    
ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้หลากหลายสาขาวิชาตามความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ และ
โรงงานอุตสาหกรรม 
          2. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษาควรสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การ
บริการ ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 
2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
      วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล ทำให้มีศักยภาพ
ในการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการเครือข่ายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต สำหรับการสืบค้นของนักเรียน นักศึกษา ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในสถานศึ กษาตอบสนองความ
ต้องการในการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ On Line และ On Site ของครูและผู้เรียน ทั้งนี้สถานศึกษา กำหนด
นโยบาย การบริหารสถานศึกษาสอดคล้องและเป็นไปตามข้อมูลที ่ได้ร ับจากผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้องและสถาน
ประกอบการ ดังนี้ 
            1) สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ สอดคล้องกับสภาพชุมชน ที่ว่า “มุ่งมั่นจัด
การศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี” สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาและความต้องการของสถานประกอบการ 
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            2) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลสารสนเทศมี
ความถูกต้องและดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
            3) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            4) สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริการและการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
      วิทยาลัยเทคนิคจะนะ บริหาร จัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี ซึ่งมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและ
กระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ ทั้งในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
            1) ด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และดำเนินการตามภาระกิจหลักของสถานศึกษา
โดยการพัฒนาผู้เรียนและประชาชน ด้วยดำเนินการเสริมสร้างทักษะเดิมที่มีอยู่ ให้ยังสามารถใช้กับโลกปัจจุบันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Up Skill) การปรับทักษะเดิมโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ประกอบในการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพมากข้ึน (Re Skill) และ ความเป็นเลิศเฉพาะทางของสถานศึกษา (Excellent) 
             2) ให้ความสำคัญกับครู และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำ เร็จ  โดยมุ่ง
เพิ่มพูน ขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี ่ยนแปลง  เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพเช่น การส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งตนเองและวิชาชีพ จนสามารถพัฒนา
ตนเองจนมีความก้าวหน้าสามารถยกระดับตนเองจากครูจ้างเป็นพนักงานราชการ จากพนักงานราชการ เป็น
ข้าราชการ จากครูเป็นเป็นรองผู้อำนวการ จากรองผู้อำนวยการเป็นผู้อำนวยการ ซึ่งหมายรวมถึงการไปปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งใหม่ในสถานศึกษาอื่น ๆ ด้วย และการดึงคนเก่งจากสถานประกอบการมาเป็นผู้สอนซึ่งเป็นการพัฒนา
ระบบทวิภาคีแบบเข้มข้น รวมถึงการสร้างคนเก่งขึ้นมาเอง ภายใต้โครงการสำหรับการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย 
            3) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ
โดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน เช่น การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน 
การสอน และหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตามท่ีสถานประกอบการและชุมชนมีความต้องการ โดยให้สถานประกอบการ
และชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและแผนจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีแบบ
เข้มข้น สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียน การสอน ตั้ งแต่การทำหลักสูตร แผนการ
เรียน ร่วมทุนพัฒนาผู้สอน สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร ครุภัณฑ์ รับผู้เรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์ และรับ
ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา เข้าทำงานในสถานประกอบการที่ฝึกฝึกประสบการณ์ผู้เรียนมา 
            4) เตรียมความพร้อมกำลังคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะกำลังคน
อาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล รวมถึงการอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศที่สอดรับและจำเป็น
ให้กับครูและนักเรียน นักศึกษา ภายใต้วิกฤตของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ด้วยโครงการพัฒนา
ทักษะทางด้านดิจิตอลเพื่อการจัดการเรียนการสอรอาชีวศึกษา เป็นต้น 
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4. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
      การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้แก่ การพัฒนา
สถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  
 4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
  การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทานนี้เกิดขึ้น  จากการเสด็จ
พระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรม นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2506 ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทรงเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาของชาติ ประกอบกับ
น้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงมีพระราชปรารภแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ 
ในขณะนั้นคือ ม.ล. ปิ่น มาลากุล ว่า “มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษา
เล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียน ซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวมนักเรียนและโรงเรียนที่
มีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้ด้วย” และในปี 
2506 ได้พระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น 
  ต่อมาในปี พ.ศ.  2541 มีนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทานไปแล้วมากกว่า 
2,000 แห่ง  เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 ให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารและส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการขึ้นใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา  และสถานศึกษา พ.ศ. 
2547 และใช้ระเบียบนี ้ตั ้งแต่ ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไปและได้มอบให้สำนักตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร ่วมกับ สำนักว ิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบดำเนินการในฐานะเลขานุการโครงการและมอบให้องค์กรหลักที่มี
สถานศึกษาในสังกัดได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อรับรางวัลพระราชทานและได้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัล
พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ในปี 2548  โดยให้ใช้ระเบียบตั้งแต่ปี
การศึกษา 2548 เป็นต้นมา 
  เนื่องจากรางวัลพระราชทานซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของสถานศึกษาที่มีคุณภาพที่ผู้ได้รับรู้สึก
ภาคภูมิใจและถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สถานศึกษาจึงมีหน้าที่สร้างและพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่
สถานศึกษาและชุมชนต้องการ เพราะฉะนั้นเพ่ือให้การพัฒนาและจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ สามารถ
ดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องจึงอาศัยแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนา 6 ด้าน คือ 1)ด้านคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ส่งเสริม
ให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ 2)ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
เป็นการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียน กิจการนักเรียน นักศึกษา แหล่งการ
เรียนรู้ การค้นคว้า การวิจัย รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 3)ด้านการบริหาร
จัดการ เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลสาระสนเทศ 4)ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
5)ด้านบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และ 6)ด้านความดีเด่นของสถานศึกษา จึงได้กำหนดนโยบาย แนวคิด 
แนวปฏิบัติพื้นฐานสำหรับครูและบุคลากรเข้ากับกิจกรรมการจัดการเรียน การสอนและการบริหารจัดการของ 
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วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ 
และคุณภาพของสังคมไทยในอนาคตต่อไป 

 4.2 วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 
            2.เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตรองรับการประเมินสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
 
 4.3 กรอบแนวคิด  
   - 
 4.4 วิธีการดำเนินงาน 
  เนื่องจากรางวัลพระราชทานซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของสถานศึกษาที่มีคุณภาพที่ผู้ได้รับรู้สึก
ภาคภูมิใจและถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สถานศึกษาจึงมีหน้าที่สร้างและพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่
สถานศึกษาและชุมชนต้องการ เพราะฉะนั้นเพ่ือให้การพัฒนาและจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ สามารถ
ดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องจึงอาศัยแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนา 6 ด้าน คือ 1)ด้านคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ส่งเสริม
ให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ 2)ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
เป็นการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียน กิจการนักเรียน นักศึกษา แหล่งการ
เรียนรู้ การค้นคว้า การวิจัย รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 3)ด้านการบริหาร
จัดการ เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลสาระสนเทศ 4)ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
5)ด้านบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และ 6)ด้านความดีเด่นของสถานศึกษา จึงได้กำหนดนโยบาย แนวคิด 
แนวปฏิบัติพื้นฐานสำหรับครูและบุคลากร ดังนี้ 
  1. นโยบาย 10 ข้อ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
  1) ส่งเสริม สนับสนุน จัดการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้าน
วิชาการ ด้านทักษะฝีมือ และด้านคุณธรรม ตามปรัชญาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
“คุณภาพเลิศ ประเสริฐคุณธรรม ก้าวนำวิชา พัฒนาสังคม” 
  2) ด้านการจัดการเรียนการสอนครูผู ้สอน “ตรงเวลา เต็มเวลา และเต็มความสามารถ” 
ประธานแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติม ครูผู้สอนควรใช้หลักการบูรณาการ การเรียนการสอนให้ตรงเวลา 
  3) ด้านครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา “รู้และเข้าใจนักเรียน นักศึกษา ติดตามและแก้ปัญหาเป็น
รายบุคคล”  
  4) ประสานสัมพันธ์ให้บริการชุมชน เพื ่อสร้างความเข้าใจและเกิดภาพลักษณ์ที ่ดี ให้
ความสำคัญกับผู้เรียนของอาชีวศึกษาและชื่อเสียงของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นสโลแกนของนายกรัฐมนตรี ผู้เรียนอาชีวะเป็นผู้ที่มีคุณค่า 
  5) เพิ่มคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับความพร้อมด้านครู บุคลากร 
ครุภัณฑ์ และสถานที่ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
  6) ส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรมงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
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  7) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในแผนกวิชา และ
วิทยาลัยฯ ขอให้ครูและบุคลากรทุกคนรักและสามัคคีต่อกัน 
  8) สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  9) สนองนโยบายหน่วยงานระดับสูง ในระดับจังหวัดและจังหวัดชายแดนใต้ และสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด 
  10) ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา ให้พัฒนาไปสู่วิทยาลัยเทคนิค
สะเดา 
   2.  แนวปฏิบัติพื้นฐานสำหรับครูและบุคลากร 
  1) คร-ู อาจารย์มีหน้าที่สำคัญเก่ียวกับศิษย์ 3 ประการ 
   -  ให้ความรู้และประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าแก่ลูกศิษย์ 
   -  ให้ทักษะจนเพียงพอแก่การประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง 
   -  ปลูกฝังเจตคติและคุณธรรมความคิด เพื่อให้ศิษย์เป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคม 
หน้าที่ทั้ง 3 ประการนี้มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน   จะต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลทั้ง 3 ประการ อย่างเท่า
เทียมกัน 
  2) แนวปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี เพ่ือเพ่ิมอำนาจในการบริหารงานทุกระดับและเพ่ือให้พลัง
ในการเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์เข้มแข็งยิ่งขึ้น คร-ู อาจารย์จะต้องพร้อมใจกัน 
   -  แต่งกายสุขภาพเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ครู มีสติในการยับยั้งชั่งใจในเรื่องนี้อยู่
เสมอ 
   -  ไม่สูบบุหรี่หรือเสพของมึนเมาขณะสอนอบรมเด็ก หรืออยู่ในสถานศึกษา 
   -  ตรงต่อเวลาในทุกเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเรียนการสอน การอบรม 
การจัดกิจกรรม 
   -  ครองตนให้เหมาะสมกับที่เป็นครู และเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ที่ดี 
   -  มีส่วนช่วยรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบของวิทยาลัยฯอยู่เสมอ โดยถือ
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเป็นลักษณะเด่นเฉพาะของวิทยาลัยฯ และเป็นลักษณะเด่นของชุมชนที่พัฒนา
แล้ว 
  3) ตระหนักว่าผู้มีอาชีพครูจะต้องทำหน้าที ่ครูแบบมืออาชีพ คือมีการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม เตรียมการสอน จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลโดยใช้หลักค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้หลัก
วิชาและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าช่วย เพื่อให้อาชีพครูมีค่าควรแก่การยกย่องนับถือจากคนทั่วไป 
  4) หากต้องการให้สังคมไทยเป็นอย่างไร จะต้องจำลองสังคมนั้นมาไว้ในวิทยาลัยฯ แล้วให้
ศิษย์ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนั้นจนเป็นนิสัย เพราะถ้าวิทยาลัยฯซึ่งเป็นแหล่งฝึกคน ไม่สามารถจำลองสังคมที่พึงประสงค์
ไว้ได้แล้ว การจะพัฒนาสังคมไทยให้ได้นั้น ย่อมเป็นอันสิ้นหวัง 
  5) การให้การศึกษา จะต้องส่งผลให้เกิดความเจริญงอกงามที่ตัวเด็ก จนมองเห็นได้เช่นนี้จึง
กำหนดเกณฑ์เกี ่ยวกับความเจริญงอกงามที ่พึงประสงค์ไว้ให้ชัดเจน แล้วหมั ่นสังเกต แก้ไข และส่งเสริม
ประคับประคองให้มีความเจริญงอกงามอย่างต่อเนื่อง 
  6) เชื่อว่าสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อมนุษย์ ฉะนั้นหากจัดให้ทุกส่วนทุกมุมในวิทยาลัยฯ 
สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบได้ดีจริง ๆ แล้วพฤติกรรมของเด็กจะดีข้ึนเอง ทั้งนี้โดยวางเป็นเกณฑ์ไว้ว่า 
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   -  จะจัดห้องเรียนห้องปฏิบัติงานอุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ รวมทั้งตัว
ผู้เรียนเองให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อย มีระบบ ก่อนที่จะทำการสอนทุกครั้ง และเมื่อสอนเสร็จจะจัดให้สะอาด
เป็นระเบียบอีกครั้ง 
   -  สำหรับโรงฝึกงานและการสอนภาคปฏิบัติ จะยึดหลักการร่วมกันดังนี้                                    
    ก) สำรวจโรงฝึกงานทั้งภายนอกภายในอยู่เสมอ หากมีสิ่งสกปรกไม่
เรียบร้อยหรือชำรุด จะจัดการแก้ไขให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยทันที ไม่ปล่อยทิ้งไว้ 
    ข) จัดบริเวณฝึกปฏิบัติ รวมทั้งตัวผู้เรียนให้มีสภาพเรียบร้อย มีระบบ
ก่อนที่จะทำการเรียนและฝึก หากมีเศษวัสดุทิ้งอยู่ในบริเวณฝึก ก็ขอให้เป็นวัสดุอันเกิดจาการฝึกงานคราวนั้น
เท่านั้น และเมื่อฝึกเสร็จจะจัดให้สะอาดเรียบร้อยจริง ๆอีกครั้ง 
    ค) สำรวจเครื่องมือเครื่องจักรอยู่เสมอ หากมีชำรุดจะเร่งซ่อมให้มี
สภาพดีโดยเร็วจะไม่ให้ชำรุดอยู่เกิน 3 วัน 
  7) เชื่อมั่นในคุณความดีและผลของความดี ถ้าแม้นทำความดีและได้ใคร่ครวญอย่างถี่ถ้วน
แล้วว่า ดีแต่ยังไม่ได้รับผลของความดีดังที่หวัง จักต้องคิดว่ายังทำความดีไม่เพียงพอ ต้องเพ่ิมปริมาณการทำความดี
ให้มากขึ้นไปอีก โดยไม่คิดโกรธโทษใคร 
  8) งานราชการที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนั้นประโยชน์จะตกแก่แผ่นดิน มิได้ตกอยู่กับผู้ใดโดยเฉพาะ 
ฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานราชการจึงมีโอกาสที่จะทำสิ่งอันเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ทุกนาที ถ้าได้ทุ่มเทเสียสละลงไป ผลที่ได้
ย่อมเป็นคุณความดีเป็นบุญเป็นกุศลแต่ในทางตรงกันข้ามหากไม่ทุ่มเทไม่เสียสละหรือเอาเปรียบเบียดเบียนแผ่นดิน
เป็นบาปแน่นอน ปกติบุญหรือบาปมักปรากฏให้เห็นได้เป็นรูปธรรมโดยทั่วไป หากใช้ความคิดพิจารณาถ่องแท้ 
  9) ปัญหาที่เกิดข้ึนภายในสถานศึกษา ส่วนหนึ่งมักเกิดจากความเข้าใจผิด เพราะได้ข้อมูลผิด 
ๆซึ่งสามารถแก้ไขได้โดย  
   -  การมองกันในแง่ด ี
   -  เชื่อมั่นในความเป็นคนชั้นครู 
   -  พยายามติดต่อประสานงานกันและกันโดยตรง 
   -  หลีกเลี่ยงการติดต่อผ่านบุคคลที่ 3 ให้มากเท่าที่จะมากได้ หากจำเป็นต้อง
มั่นใจจริง ๆว่า ข้อมูลหรือข่าวสารที่ฝากผ่านบุคคลที่ 3 มา ก็ต้องคิดไว้ก่อนว่า ข้อมูลที่ได้รับอาจคลาดเคลื่อนได้ ซึ่ง
เป็นธรรมดาของการถ่ายทอดเช่นนี้ การพยายามหาโอกาสพบปะพูดจากันโดยตรงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง 
  10)  ความซื่อสัตย์ สุจริต ยังมีความจำเป็นและเป็นสิ่งที่สำคัญและถูกต้องที่สุด 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้เกณฑ์สถาน 
ศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน  6  ด้านต่อไปนี้ 
   1) คุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
    -  นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    -  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็น 
    -  นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และมี
สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
   2) การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
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    -  การพัฒนาหลักสูตร 
    -  การพัฒนาการเรียนการสอน 
    -  การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
    -  การพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา 
    -  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
    -  การค้นคว้า วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
   3) การบริหารจัดการ 
    -  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
    -  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
    -  การบริหารงบประมาณและการบริการ 
    -  การบริหารงานอาคารสถานที่ 
    -  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
   4) ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
    -  การมีส่วนร่วมของผู้ครองและชุมชนต่อการจัดการศึกษา 
    -  ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
   5) บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
    -  คุณลักษณะของผู้บริหาร 
    -  คุณลักษณะของครู 
    -  คุณลักษณะของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 
    -  การบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร 
   6) ความดีเด่นของสถานศึกษา 
    -  ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของครู และนักเรียน นักศึกษา 
    -  อัตราการมีงานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 4.5 ผลการดำเนินงาน 
  1. นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี แสดงออกทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเต็ม
ศักยภาพ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพตามสาขาที่เรียน มีทักษะการสื่อสารและการวิจัย 
จนสามารถจบหลักสูตรได้ภายในเวลาที่กำหนด และนำความรู้และเทคโนโลยี  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือ
ผลิตผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี แสดงออกทางสุขภาพกายและจิตในทางที่ดี แต่งกายสะอาด
เรียบร้อย ถูกต้องตามกฎระเบียบ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ควบคุมตนเองได้ ไม่มีปัญหา
พฤติกรรมทางเพศ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ห่างไกลสารเสพติดและอบายมุขทั้งปวง และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมดนตรี กีฬา และศิลปะด้วยความเต็มใจและสร้างสรรค์ 
  2. สถานศึกษามีการวิเคราะห์และวางแผนเปิดสอนรายวิชาต่าง ๆ ตามโครงสร้างหลักสูตรได้
อย่างหลากหลาย จัดกิจกรรมเรียนรู้ได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา มีการกำกับติดตาม
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และประเมินการใช้หลักสูตร โดยนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงหลักสูตร ได้หลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นหลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ สร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเองตามศักยภาพและความถนัด ให้ลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ มีการส่งเสริมการวิจัยเชิงลึกใน
สาขาวิชาที่เปิดสอน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้หรือสอดแทรก ในการสอน มีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์     
สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย เช่น อินเตอร์เน็ต ห้องสมุด หรือศูนย์วิทยบริการที่มี
ปริมาณสื่อ เทคโนโลยีเพียงพอ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารักการใฝ่หาความรู้ มีห้องปฏิบัติการ     
ต่าง ๆ ครบถ้วน 
  3. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการภารกิจของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จน
บังเกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด โดยสถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติงานประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย การจัดการศึกษา ตลอดจนสภาพของท้องถิ่นและ
สถานศึกษา มีการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ทำให้สถานศึกษามีโครงสร้างพื้นฐาน อาคารเรียน บริเวณทุกแห่งสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย อาคาร มีความ
มั่นคง แข็งแรง และจัดสถานที่ให้นักเรียน นักศึกษาทำกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม    
มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำอาคารเพียงพอ มีระบบการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ 
มีระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา รวมถึงมีระบบการป้องกันอันตรายที่เตรียมพร้อมนำมาใช้การได้
ตลอดเวลา 
  4. ผู้บริหารของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ในงานวิชาการ
และการบริหารจัดการสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ มีความเป็นประชาธิปไตย ยึดหลักการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม และมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา 
และครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร จิตวิทยาพัฒนาการและ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษาเป็นรายบุคคล มีทักษะ
ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนตามความสามารถของนักเรียน นักศึกษา มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน 
นักศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และรับผิดชอบในหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี 
และมีการพัฒนาตนเองย่างต่อเนื่อง รวมถึงบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ก็เป็นบุคคลที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และ
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา ตระหนักในการเป็น
แบบอย่างที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษา 

 4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
            การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคจะนะโดยใช้เกณฑ์สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ช่วยให้การ
บริหารจัดการทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา กระบวนการจัดการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมถึงสภาพทั่วไป อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น 
ส่งผลให้มีความพร้อมรับการประเมินเพ่ือรับผ่านการประเมินเป็นตัวแทนระดับจังหวัดและผ่านการประเมินในระดับ
เขตความรับผิดชอบที่ 11 เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2563 ในที่สุด 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 
   2.1.1 ที่อยู่ 
          87 หมู่ที่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90130 
    โทรศัพท์ 074-536077   
  โทรสาร 074-536078 
    E-mail info@chanatc.ac.th   
  Website www.chanatc.ac.th 

   2.1.2 ประวัติสถานศึกษา 
    กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จัดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
เป็นสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2539 
เพื่อเป็นการขยายการอาชีวศึกษา ให้กว้างขวางและสอดคล้อง กับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน ซึ่ง
จะเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคน มุ่งเสริมสร้าง และพัฒนากำลังคนของประเทศ ให้มีคุณภาพในการ
ประกอบอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ "ทุ่งพันตัน" บนเนื้อที่ 98 ไร่ 2 งาน 
07.10 ตารางวา 
   - ทิศเหนือ  จรด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 
   - ทิศใต ้  จรด สวนยางพาราในท่ีดินเอกชน 
   - ทิศตะวันออก จรด ที่ดินว่างเปล่าของเอกชน 
   - ทิศตะวันตก จรด สถาบันพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา 

 
ภาพที่ 2.1 ภาพแสดงพื้นท่ีและอาคารวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีการดำเนินการเปิดสอนสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
    ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงการเปิดสอนของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ปี  พ.ศ. การดำเนินงาน 
พ.ศ.๒๕๓๙ เริ่มดำเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดยการสำรวจหาพื้นที่  

พ.ศ.๒๕๔๐ 
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๓ สาขาวิชา ประกอบด้วย ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง  ช่าง
เชื่อมโลหะ เนื่องจากอาคารเรียนยังสร้างไม่เสร็จ จึงฝากเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่   

พ.ศ.๒๕๔๑ 
เปิดทำการเรียนการสอน โดยนำนักเรียน นักศึกษา ย้ายกลับมาเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
๓ สาขาวิชา ประกอบด้วย ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อมโลหะ   

พ.ศ.๒๕๔๒ เปิดสอนหลักสูตรทวิภาคี แผนกช่างไฟฟ้า 

พ.ศ.๒๕๔๓ 
เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ิมเติม ๓ สาขาวิชา ประกอบด้วย  
ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และบัญชี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง ( ปวส.) ๒  
สาขาวิชา ประกอบด้วย ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง 

พ.ศ.๒๕๔๕ 
เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ิมเติม ๑ สาขาวิชา ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ    

พ.ศ.๒๕๔๘ 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ๒ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์, สาขาเทคนิคยานยนต์ 

พ.ศ.๒๕๔๙ 
เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มเติม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการกับความร่วมมือระหว่างประเทศสหพันธรัฐพม่า ผู้รับผิดชอบการเรียนการ
สอน คือวิทยาลัยเทคนิคจะนะกับบริษัทเซฟสกิน 

พ.ศ.๒๕๕๐ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) สาขาโยธา 

พ.ศ.๒๕๕๐ 
เปิดสอนหลักสูตรระบบเทียบโอนประสบการณ์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๓ สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง การบัญชี และโยธา 

พ.ศ.๒๕๕๒ เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผลิตภัณฑ์ยาง 

พ.ศ.๒๕๕๓ 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
อำเภอสะเดา 

พ.ศ.๒๕๕๔ เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาการบัญชี 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
เปิดสอนหลักสูตร ทวิภาคี สาขาวิชาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.) 

พ.ศ.๒๕๕๗ 
เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพอำเภอสะเดา  
จำนวน ๔ สาขาวิชา (การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างยนต์ และช่างไฟฟ้ากำลัง) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 
เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี สาขาวิชาเทคนิ ค
โลหะ  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 

พ.ศ.๒๕๖๑ เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2563 เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

พ.ศ.2563 
เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี สาขาวิชาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์  
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   2.1.3 การจัดการศึกษา 
    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที ่และภารกิจในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล               
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติให้เป็นผู้ที่มีความรู้  มีทักษะวิชาชีพ  ตลอดจนอบรมสั่งสอน
ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติวิทยาลัยฯ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการจัดอาชีวศึกษาดังนี ้
  1. เพื่อจัดการเรียนการสอน การฝึกงาน ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พณิชยกรรม ตรงตามหลักสูตรและความต้องการของตลาดแรงงาน 
  2. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพอิสระเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และสังคม 
  3. เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพิเศษ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม 
  4. เพื่อนำความรู้ด้านวิชาชีพแขนงต่าง ๆ ช่วยเหลือและบริการสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการพระราชดำริและโครงการพัฒนาในชนบท เพื่อยกระดับความเป็นอยู่
ของประชาชนให้ดีขึ้น 

   2.1.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
   จุดเด่น 

๑. ทำเลที่ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ สะดวกต่อการคมนาคม 
๒. เป็นสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาแห่งเดียวในอำเภอจะนะ 
๓. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและให้ความร่วมมือ 
๔. สภาพแวดล้อมภายในมีความร่มรื่น บรรยากาศดี เป็นธรรมชาติ มีพ้ืนที่มาก  (๙๘  ไร่) 
๕. ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชา 
๖. จัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลายตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
๗. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ 
๘. เป็นสถานศึกษาที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยม) โรงเรียนสอนศาสนา และโรงงานอุตสาหกรรม 
 

   จุดด้อย 
 

๑. จำนวนนักเรียน นักศึกษา ในบางแผนกยังมีปริมาณที่น้อย 
๒. สถานศึกษาห่างไกลจากตัวเมือง 
๓. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อย เพ่ือความมั่นคงในอาชีพ 
๔. การบริหารจัดการไม่คล่องตัวเนื่องจากขาดอัตรากำลัง 
๕. บุคลากรมีประสบการณ์น้อย ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 
๖. ขาดครุภัณฑ์ที่ทันสมัย และไม่เพียงพอ 
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๗. บุคลากรขาดความตระหนักในการนำระบบสารสนเทศมาใช้กันอย่างจริงจัง 
๘. ด้านพหุวัฒนธรรมส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเรียนทางด้านศาสนา 

โอกาส 

๑. อยู่ใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม 
๒. มีศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ตั้งอยู่บนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และส่วนราชการให้ความร่วมมือ 
๔. สถานประกอบการมีมากเพียงพอต่อการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา 
๕. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ 
๖. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. และโรงเรียนสอนศาสนา ทำให้จัด

หลักสูตรวิชาชีพได้หลากหลาย 
๗. มีการตรวจสอบติดตามผลคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
๘. ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาท่ีหลากหลาย 

อุปสรรค 

๑. ความแตกต่างทางความคิด/ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภาษา 
๒. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ยอมรับความเป็นจริงของปัญหาผู้เรียนที่เกิดขึ้น 
๓. ผู้เรียนขาดความพร้อมด้านทุนทรัพย์และปัญหาทางครอบครัว 
๔. การจัดสรรตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบราชการไม่ทั่วถึง 
๕. ผู้เรียนให้ความสนใจกับวิทยาลัยฯ ที่อยู่ในตัวเมือง 
๖. ไม่สามารถคัดคุณภาพนักเรียนนักศึกษาท่ีมาสมัครเข้าเรียนได้ 
๗. การเปดิการศึกษาที่เสรีส่งผลให้มีสถานศึกษาภาคเอกชนเปิดสาขาวิชาชีพที่คล้ายกัน 

 2.1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา 
   1) สภาพชุมชน 
     ชุมชนเข้มแข็ง เน้นการพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เป็นรากฐานที่มั่นคง
ของสังคม มีการรวมพลังแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

    2) สภาพเศรษฐกิจ 
     เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมให้มีการรวมตัวกัน 
เพื่อผลิตและจำหน่ายผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและวิชาการเพิ่มผลผลิต ประชาชนมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
อาชีพหลักและอาชีพเสริม ส่งเสริมการตลาดและการค้าในพื้นที่ สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น และสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่  
 
 
 



15 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 

    3) สภาพสังคม 
     สังคมคุณภาพ เป็นเมืองที่มีประชากรเพิ่มขึ้นในอัตราที่เหมาะสม ประชาชนไดร้ับ
การศึกษาทั้งภาคบังคับและนอกโรงเรียน มีศูนย์บริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกครัวเรือน เด็ก สตรี เยาวชน และ
คนชรา คนพิการได้รับการสงเคราะห์ เน้นหนักให้ประชาชนพัฒนาระดับจิตใจคนในสังคมเกื้อกูลกัน มีการนำ
หลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตและแก้ไขปัญหาในสังคมหมู่บ้านได้ด้วยตนเอง  
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

ภาพที่ 2.2 แผนภูมิการบริหารของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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2.3 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
   2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  1) ข้อมูลผู้เรียน 
  ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงข้อมูลผู้เรียนระดับชั้นปวช. และ ปวส. 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาบัญชี 36 - 15 - 32 - 83 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 34 - 30 - 41 - 105 
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 48 - 49 - 36 - 133 
สาขางานยานยนต์ 94 - 81 - 71 - 246 
สาขาอุตสาหกรรมยาง - - - - 7 - 7 
สาขาก่อสร้าง 14 - 6 - 5 - 25 
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 17 - 14 - 10 - 41 
สาขาช่างเชื่อมโลหะ 28 - 11 - 11 - 50 
รวมปวช. 271 - 206 - 213 - 690 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาบัญชี 28 - 22 -   50 
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล 27 - 11 -   38 
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 21 - 24 -   45 
สาขางานเทคนิคเครื่องกล - 34 - 40   74 
สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์   - 9 2 -   11 
สาขางานโยธา 18 - 13 -   31 
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 13 - 17 -   30 
สาขางานเทคนิคโลหะ - 21 - 25   46 
รวมระดับ ปวส. 107 64 89 65 - - 325 
รวมระดับ ปวช. และ ปวส. 378 64 295 65 213 - 1,015 

 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563) 
งานทะเบียน 
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  2) ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา  
 ตารางที่ 2.3 ตารางแสดงข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 228 196 85.96 
ปวส.2 154 143 92.86 

รวม 382 339 88.74 
 
   ตารางที่ 2.4 ตารางแสดงข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 266 148 55.64 
ปวส.2 162 135 83.33 

รวม 428 283 66.12 
   ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

งานทะเบียน 

 2.3.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ตารางที่ 2.5 ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

1. ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

5 5 - 

2. ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับ
การรับรอง 

11 11 11 

3. ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
4. พนักงานราชการครู 29 28 29 
5. พนักงานราชการ (อ่ืน) 16 - - 
6. ครูพิเศษสอน 15 11 15 
7. เจ้าหน้าที่ 8 - - 
8. บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

16 - - 

รวม ครู 55 50 55 
รวมทั้งสิ้น 100 50 55 

งานบุคลากร 
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 2.3.3 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
 ตารางที่ 2.6 ตารางแสดงข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 
อุตสาหกรรม 6 6 12 
พาณิชยกรรม 2 2 4 
รวมทั้งสิ้น 8 8 16 

   
 2.3.4 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 ตารางที่ 2.7 ตารางแสดงข้อมูลอาคาร สถานที่ 

ประเภทอาคาร จำนวน (หลัง) 
อาคารเรียน 1 
อาคารปฏิบัติการ 2 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 2 
อาคารอ่ืน ๆ 6 

รวมทั้งสิ้น 12 

 2.3.5 ข้อมูลงบประมาณ 
 ตารางที่ 2.8  ตารางแสดงข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน (บาท) 
งบบุคลากร 21,799,577.93 
งบดำเนินงาน 9,487,357.98 
งบลงทุน 948,600.00 
งบเงินอุดหนุน 7,951,798.00 
งบรายจ่ายอื่น 1,267,463.00 

รวมทั้งสิ้น 41,454,796.91 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

   2.4.1 ปรัชญา 
    คุณภาพเลิศ ประเสริฐคุณธรรม ก้าวนำวิชา พัฒนาสังคม 
   2.4.2 อัตลักษณ์ 
    เก่ง ดี มีคุณธรรม 
   2.4.3 เอกลักษณ์ 
    บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
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2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

   2.5.1 วิสัยทัศน์ 
    มุ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที ่หลากหลาย ให้ มีฝีมือควบคู่
คุณธรรม ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล 

   2.5.2 พันธกิจ 
    1. จัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลาย มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
  2. นำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการการศึกษา   
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
  4. พัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่สากล 

   2.5.3 เป้าประสงค์ 
    1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความ
เป็นไทย 
  2. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
  3. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพ 
  4. พัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่สากลเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครูและนักเรียน นักศึกษา ใช้ในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

   2.5.4 ยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และเทคโนโลยี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ 

   2.5.6 กลยุทธ์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่   
   1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพตามหลักสูตรที่กำหนด
เพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 
               1.2 เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการในสถานศึกษา 
               1.3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
               1.4 สร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ 
               1.5 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในด้านวิชาชีพ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  กลยุทธ์ที่   
   2.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพสังคม 
               2.2 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา 
               2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
               2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
               2.5 จัดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ 
               2.6 จัดระบบการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  
   3.1 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
               3.2 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
               3.3 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
               3.4 การบริหารความเสี่ยง  
               3.5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
               3.6 การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานวิจัย  และเทคโนโลยี 
  กลยุทธ์ที่   
   4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
               4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยี 
       4.3 ส่งเสริมการนำความรู้ เทคโนโลยีสิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปใช้ในการ
พัฒนาอาชีพ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ที่   
   5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
               5.2 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสู่ชุมชน 
               5.3 สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

   2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  
   ตารางที่ 2.9 ตารางแสดงข้อมูลรางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1. 
องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด 
สถานศึกษาขนาดกลาง ชนะเลิศ ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

   2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
 ตารางที่ 2.10 ตารางแสดงข้อมูลรางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1 
นายสฤก พรหมกำเนิด  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Smart 
Farm For Home ฟาร์มเกษตรอัจริยะในบ้าน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

2 
นายนฤชาติ สุวรรณชาตรี  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Smart 
Farm For Home ฟาร์มเกษตรอัจริยะในบ้าน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

3 
นายสมนึก ธรรมชาติ  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Smart 
Farm For Home ฟาร์มเกษตรอัจริยะในบ้าน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

4 
นางสาวสุภาวดี ปักษิณศิริ  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Smart 
Farm For Home ฟาร์มเกษตรอัจริยะในบ้าน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

5 
นายวัชระ สงวนอาสน์  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Smart 
Farm For Home ฟาร์มเกษตรอัจริยะในบ้าน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

6 
นายธารารัตน์ สันตรัตติ  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ แผ่นชีวภาพ
ขยายพันธุ์พืชสวน ด้วยพลาสติก ชนิด PLA 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

7 
นายสรณวิชญ์ ชูพรหม  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ แผ่นชีวภาพ
ขยายพันธุ์พืชสวน ด้วยพลาสติก ชนิด PLA 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

8 
นางสาวรัชดาภรณ์ จิตตารมย์  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ แผ่นชีวภาพ
ขยายพันธุ์พืชสวน ด้วยพลาสติก ชนิด PLA 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

9 
นางวิชชุดา คงวิทยา  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ แผ่นชีวภาพ
ขยายพันธุ์พืชสวน ด้วยพลาสติก ชนิด PLA 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

10 
นายธิติพงษ์ ทิพรัตน์  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ แผ่นชีวภาพ
ขยายพันธุ์พืชสวน ด้วยพลาสติก ชนิด PLA 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

11 
นายนฤชาติ สุวรรณชาตรี  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กล่องฉีดพ่น
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื่อโรคบริเวณมืออัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

12 
นายวัชระ สงวนอาสน์  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กล่องฉีดพ่น
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื่อโรคบริเวณมืออัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

13 
นายสฤก พรหมกำเนิด  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กล่องฉีดพ่น
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื่อโรคบริเวณมืออัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

14 
นางสาวสุภาวดี ปักษิณศิริ  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กล่องฉีดพ่น
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื่อโรคบริเวณมืออัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

15 
นางสาวรัชดาภรณ์ จิตตารมย์  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สังข์หมดมุก
หนึบ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

16 
นางวิชชุดา คงวิทยา  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สังข์หมดมุก
หนึบ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

17 
นายธิติพงษ์ ทิพรัตน์  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สังข์หมดมุก
หนึบ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

18 
นายธเนศ บุญแท้  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สังข์หมดมุก
หนึบ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

19 
นางสาวพรชนิตย์ อภัยรัตน์  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ข้าวเกรียบ
สมุนไพรจากหญ้าใต้ใบ Thai herbs crackers. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

20 
นางสาวชุติมา อินณุมาน  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ข้าวเกรียบ
สมุนไพรจากหญ้าใต้ใบ Thai herbs crackers. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

21 
นางสาวฐวรรณ์ชนก บุญพันธุ์  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ข้าวเกรียบ
สมุนไพรจากหญ้าใต้ใบ Thai herbs crackers. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

22 
นายสุวิทย์ ตาตะนันท์  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ เครื่องดื่มสมุนไพร B-
blossom 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

23 
นางสาวธนิดา เลขานุกิจ  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ เครื่องดื่มสมุนไพร B-
blossom 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

24 
นางอาภาภรณ์ พลอยประเสริฐ  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ เครื่องดื่มสมุนไพร B-
blossom 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

25 
นางยศกร หวัดเพ็ชร  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ เครื่องดื่มสมุนไพร B-
blossom 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

26 
นายสุวิทย์ เชยบัวแก้ว  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ เครื่องดื่มสมุนไพร B-
blossom 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

27 

นายภักดี ดอกดวง  
กรรมการและเลขานุการ การประเมิน และ
คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

28 
นายมานพ บุญประเสริฐ  
คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

29 
นายมานพ บุญประเสริฐ  
ครูที่ปรึกษาการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ระดับ ปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

30 

นางนฤมล เพ็ญมาศ  
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำผลงานทาง
วิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 



25 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

31 

นายมานพ บุญประเสริฐ  
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำผลงานทาง
วิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

32 

นายสุวิทย์ เชยบัวแก้ว  
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำผลงานทาง
วิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

33 

นายสรณวิชญ์ ชูพรหม  
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำผลงานทาง
วิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

34 

นายนพฐพรข์ สถิตดำรงกุลณ์  
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำผลงานทาง
วิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

35 

นายธนิสร บัวฝ้าย  
กรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและเอกสารการพิมพ์
กองอำนวยการกลาง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

36 

นางสาวอินทิรา ไกรเพชร  
กรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและเอกสารการพิมพ์
กองอำนวยการกลาง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

37 

นางวิชชุดา คงวิทยา  
กรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและเอกสารการพิมพ์
กองอำนวยการกลาง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

38 

นางยศกร หวัดเพ็ชร  
กรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและเอกสารการพิมพ์
กองอำนวยการกลาง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

39 

นายก้องเกียรติ บุญโสดา  
กรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและเอกสารการพิมพ์
กองอำนวยการกลาง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

40 
นายธนิสร บัวฝ้าย  
กรรมการฝ่ายประมวลผลตัดสินการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

41 
นางสาวอินทิรา ไกรเพชร  
กรรมการฝ่ายประมวลผลตัดสินการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

42 
นางวิชชุดา คงวิทยา  
กรรมการฝ่ายประมวลผลตัดสินการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

43 
นางยศกร หวัดเพ็ชร  
กรรมการฝ่ายประมวลผลตัดสินการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

44 
นายก้องเกียรติ บุญโสดา  
กรรมการฝ่ายประมวลผลตัดสินการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

45 
นายนิโรจน์ เพ็งศรี  
ได้รับการคัดเลือกเป็น " คนสงขลาคนต้นแบบ " 
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด จังหวัดสงขลา 

46 
นายนิโรจน์ เพ็งศรี  
กรรมการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทที่ 5 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

47 

นายนิโรจน์ เพ็งศรี  
การนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาวิชา
ทหารตามโครงการศูนย์ฝึกแข่งขัน สถานศึกษา
ร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชา

ทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 

48 
นายสุภาพ สุขศรี  
กรรมการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทที่ 2 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

49 

นางเจสุดา สุมังคโล  
การอบรมหลักสูตร กลยุทธ์ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ระดับกลาง จำนวน 20 ชัว่โมง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

50 

นายสอแหละ เจะแอ  
ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ.2545 ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 

12 สงขลา 

51 
นายสอแหละ เจะแอ  
กรรมการดำเนินงานทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและ
ควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

52 
นายสอแหละ เจะแอ  
กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

53 
นายสอแหละ เจะแอ  
การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

54 
นางสาวสุภาวดี ปักษิณศิริ  
คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะพัฒนา
มัลติมีเดียแบบหลายมิติต ปวช. หรือ ปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

55 
นายสรศักดิ์ อินทรคง  
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้
เบื้องต้น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 

56 
นางสาวฐวรรณ์ชนก บุญพันธุ์  
คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
ประเภท การประกวดดนตรีไทย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

57 
นางสุธิษา บุญเรืองขาว  
กรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ประเภทที่ 4 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

58 

นางสุธิษา บุญเรืองขาว  
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำผลงานทาง
วิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

59 
นายธเนศ บุญแท้  
กรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ประเภทที่ 9 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

60 

นายสรศักดิ์ อินทรคง  
การนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาวิชา
ทหารตามโครงการศูนย์ฝึกแข่งขัน สถานศึกษา
ร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชา

ทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 

61 
นางสาวเจนจิรา ตรีรัญเพชร  
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้
เบื้องต้น  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 

62 
นางสาวปรีดา เซ่งลอยเลื่อน  
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้
เบื้องต้น  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 

63 
นางสาวกันทิมา ใบตะเห  
การแข่งขันทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

64 

นายสุวิทย์ เชยบัวแก้ว  
การนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาวิชา
ทหารตามโครงการศูนย์ฝึกแข่งขัน สถานศึกษา
ร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศูนยก์ารฝึกนักศึกษาวิชา

ทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 

65 
นายสุวิทย์ เชยบัวแก้ว  
คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
ประเภท การประกวดดนตรีไทย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

66 

นายสุวิทย์ เชยบัวแก้ว  
คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประชุม
วิชาการฯ และดำเนินการจัดเลือกต้้ง
คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

67 
นายสุวิทย์ เชยบัวแก้ว  
วิทยากรลูกเสือวิสามัญ พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ
วิสามัญ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

68 
นางสาวเพ็ญประภา สุกสีทอง  
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้
เบื้องต้น  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

68 
นางสาวเพ็ญประภา สุกสีทอง  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดรักการอ่าน 
(ภาษาไทย) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

70 
นางสาวเพ็ญประภา สุกสีทอง  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดสุนทรพจน์ 
ภาษาไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

71 
นายพิศาล นิยมยาตรา  
กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการติดตั้งและ
ควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

72 
นายมานพ บุญประเสริฐ  
การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา 

73 
นางสาวสุภาวดี ปักษิณศิริ  
กรรมการตัดสินการแข่งขัน ทักษะงานเมคคาทรอ
นิกส์และหุ่นยนต์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 

74 

นายภักดี ดอกดวง  
กรรมการและเลขานุการ ประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้
การนิเทศ ระดับจังหวัด สถานศึกษาขนาดเล็ก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

75 
นางสาวสุภาวดี ปักษิณศิริ  
การทดสอบเรื่อง การใช้งาน Google slides 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สถาบันการอาชีวศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

76 
นางสาวสุภาวดี ปักษิณศิริ  
การทดสอบด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 

77 

นางสาวสุภาวดี ปักษิณศิริ  
การอบรมหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงาน  
ก.ค.ศ. การพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้นสำหรับ
กำลงัคนยุคใหม่ จำนวน 6 ชั่วโมง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ

บุคลากรอาชีวศึกษา 

78 

นางสาวสุภาวดี ปักษิณศิริ  
การอบรมหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงาน  
ก.ค.ศ. หลักสูตรโครงการอบรมพัฒนาทักษะครู
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
จำนวน 30 ชัว่โมง  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ

บุคลากรอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 



30 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

79 

นายพิชชา ศรีบัณฑิต  
การอบรมหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงาน  
ก.ค.ศ. หลักสูตรโครงการอบรมพัฒนาทักษะครู
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
จำนวน 30 ชัว่โมง  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ

บุคลากรอาชีวศึกษา 

80 

นายลุกมาน ตาเดอิน  
การอบรมหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงาน  
ก.ค.ศ. หลักสูตรโครงการอบรมพัฒนาทักษะครู
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
จำนวน 30 ชัว่โมง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ

บุคลากรอาชีวศึกษา 

81 

นางสาวกันทิมา ใบตะเห  
การอบรมหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงาน  
ก.ค.ศ. หลักสูตรโครงการอบรมพัฒนาทักษะครู
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
จำนวน 30 ชัว่โมง  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ

บุคลากรอาชีวศึกษา 

82 

นายสุวิทย์ เชยบัวแก้ว  
การอบรมหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงาน  
ก.ค.ศ. หลักสูตรหลักการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน จำนวน 14 ชั่วโมง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ หน่วยศึกษานิเทศก์ 

83 

นางสาวพิชชา พงษ์พันธ์  
การอบรมหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงาน  
ก.ค.ศ. หลักสูตรโครงการอบรมพัฒนาทักษะครู
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
จำนวน 30 ชัว่โมง  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ

บุคลากรอาชีวศึกษา 

84 

นายธนิสร บัวฝ้าย  
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เกี่ยวกับแนวทาง
การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของ Covid-19 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 

85 
นายธนิสร บัวฝ้าย  
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 

86 
นายธนิสร บัวฝ้าย  
กิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 
65 พ.ศ.2564 (รูปแบบออนไลน์) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

87 

นายธราเทพ นาคเผือก  
ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญสำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 2.6.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
 ตารางที่ 2.11 ตารางแสดงข้อมูลรางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1 
นางสาวจุฑามาศ จุลิวรรณลีย์  
การแข่งขันทักษะการประกวดพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

2 
นายรณวีร์ หลำเบ็นหมุด  
การแข่งขันทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะ
เป็นภาษาอังกฤษ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

3 
นายอัษฎาวุฒิ จุฬามณี  
การแข่งขันทักษะการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

4 
นายโชคชัย ชูเชิด  
การแข่งขันทักษะการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

5 
นายธนกฤต ไชยสุวรรณ  
การแข่งขันทักษะการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

6 
นายอัฟนันน์ บาเหม  
การแข่งขันทักษะการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

7 
นายพลภูมิ ชูเขียว  
การแข่งขันทักษะการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

8 
นายสวนัท ไชยรัตน์  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Smart 
Farm For Home ฟาร์มเกษตรอัจริยะในบ้าน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

9 
นายปรกฏ หนูมาก  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Smart 
Farm For Home ฟาร์มเกษตรอัจริยะในบ้าน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

10 
นายขจรศักดิ์ รัตนวรรณ์  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Smart 
Farm For Home ฟาร์มเกษตรอัจริยะในบ้าน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

11 
นางสาวสุจิรัตน์ รัตนปฐม  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Smart 
Farm For Home ฟาร์มเกษตรอัจริยะในบ้าน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

12 
นายณัฐพงศ์ หีมเกะ  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Smart 
Farm For Home ฟาร์มเกษตรอัจริยะในบ้าน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

13 
นายสรยุทธ โพธิ์เทพ  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Smart 
Farm For Home ฟาร์มเกษตรอัจริยะในบ้าน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

14 
นายรัชกฤต ปัญญาธีราทร  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Smart 
Farm For Home ฟาร์มเกษตรอัจริยะในบ้าน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

15 
นายอัสรี โต๊ะเส็น  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ แผ่นชีวภาพ
ขยายพันธุ์พืชสวน ด้วยพลาสติก ชนิด PLA 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

16 
นายเอกรินทร์ เกี่ยวม่าน  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ แผ่นชีวภาพ
ขยายพันธุ์พืชสวน ด้วยพลาสติก ชนิด PLA 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

17 
นายบีลาล ตุหวันร่าเหม  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ แผ่นชีวภาพ
ขยายพันธุ์พืชสวน ด้วยพลาสติก ชนิด PLA 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

18 
นายประเสริฐ เหล็มเอียด  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ แผ่นชีวภาพ
ขยายพันธุ์พืชสวน ด้วยพลาสติก ชนิด PLA 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

19 
นางสาววรัญญา ชูรัตน์  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ แผ่นชีวภาพ
ขยายพันธุ์พืชสวน ด้วยพลาสติก ชนิด PLA 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

20 
นางสาวยานี สาหมัด  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ แผ่นชีวภาพ
ขยายพันธุ์พืชสวน ด้วยพลาสติก ชนิด PLA 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

21 
นางสาวชัยดา ชุ่มชื่น  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ แผ่นชีวภาพ
ขยายพันธุ์พืชสวน ด้วยพลาสติก ชนิด PLA 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

22 
นายเก่งกล้า พลันสังเกตุ  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ แผ่นชีวภาพ
ขยายพันธุ์พืชสวน ด้วยพลาสติก ชนิด PLA 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

23 
นายดิชมากร บทจร  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กล่องฉีดพ่น
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื่อโรคบริเวณมืออัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

24 
นางสาวนารีรัตน์ หมัดเห  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กล่องฉีดพ่น
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื่อโรคบริเวณมืออัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

25 
นายธนายุทธ ดุลยามาลย์  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กล่องฉีดพ่น
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื่อโรคบริเวณมืออัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

26 
นายพัฒนา บัวทอง  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กล่องฉีดพ่น
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื่อโรคบริเวณมืออัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

27 
นายกิตตินันท์ จินดา  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กล่องฉีดพ่น
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื่อโรคบริเวณมืออัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

28 
นายกิตติพงษ์ เมาะอะ  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กล่องฉีดพ่น
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื่อโรคบริเวณมืออัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

29 
นายเก่งกล้า พลันสังเกตุ  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สังข์หมดมุก
หนึบ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

30 
นางสาวสุกัญญา โพธิ  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สังข์หมดมุก
หนึบ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

31 
นางสาวสุไกย๊ะ ดูหมัน  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สังข์หมดมุก
หนึบ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

32 
นางสาวนาตาชา พรมสุวรรณ  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สังข์หมดมุก
หนึบ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

33 
นายพรชัย หนอบัว  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สังข์หมดมุก
หนึบ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

34 
นางสาวอรอุมา พรหมขวัญ  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สังข์หมดมุก
หนึบ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

35 
นายอัซซาน สนยาแหล  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ข้าวเกรียบ
สมุนไพรจากหญ้าใต้ใบ Thai herbs crackers. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

36 
นางสาวนูริต้า ฤทธิเดช  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ข้าวเกรียบ
สมุนไพรจากหญ้าใต้ใบ Thai herbs crackers. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

37 
นางสาวสโรชา หมัดโส๊ะ  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ข้าวเกรียบ
สมุนไพรจากหญ้าใต้ใบ Thai herbs crackers. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

38 
นางสาวอาริษา เตะ  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ข้าวเกรียบ
สมุนไพรจากหญ้าใต้ใบ Thai herbs crackers. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

39 
นางสาวธีรดา ใบหมุด  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ข้าวเกรียบ
สมุนไพรจากหญ้าใต้ใบ Thai herbs crackers. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

40 
นายณัฐวุฒิ แหล๊ะโดด  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ข้าวเกรียบ
สมุนไพรจากหญ้าใต้ใบ Thai herbs crackers. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

41 
นางสาวรุจิรา สันเจริญ  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ข้าวเกรียบ
สมุนไพรจากหญ้าใต้ใบ Thai herbs crackers. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

42 
นายเซง ฮาว เลียว  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ข้าวเกรียบ
สมุนไพรจากหญ้าใต้ใบ Thai herbs crackers. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

43 
นางสาวอารียา หมัดสมัน  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ เครื่องดื่มสมุนไพร B-
blossom 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

44 
นางสาวนาตาชา ขุนนิทาน  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ เครื่องดื่มสมุนไพร B-
blossom 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

45 
นางสาวอัจฉรา บรรสาร  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ เครื่องดื่มสมุนไพร B-
blossom 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

46 
นางสาวโรสน่า หลีแส๊ะ  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ เครื่องดื่มสมุนไพร B-
blossom 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

47 
นายอามีน สะอะ  
การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

48 
นางสาวปิยธิดา ปัตระวรรณ  
การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

49 
นายพัฒิยะ ทองเจือเพชร  
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

50 
นายรอมฎอล เอสเอ  
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

51 
นายปรินทร หวัดเพชร  
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

52 
นายกิตติศักดิ์ ละแม  
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

53 
นายพงศกร เหล็มเหร็ม  
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

54 
นายซอฟารีย์ เหร็มเหระ  
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

55 
นายณัฐวุฒิ เกื้อก่อบุญ  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

56 
นายธีรวุฒิ ละแม  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

57 
นายมูหัมหมัดลุตฟี เจะราแม  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

58 
นายสุรเกียรติ์ วงศ์มณี  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

59 
นายจิราวัฒน์ วาระหัส  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

60 
นายอุรฟาน มะกา  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

61 
นายภูวดล มะเด็น  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สงขลา 

62 
นายณัฐวุฒิ เกื้อก่อบุญ  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 

63 
นายธีรวุฒิ ละแม  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 

64 
นายมูหัมหมัดลุตฟี เจะราแม  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 

65 
นายสุรเกียรติ์ วงศ์มณี  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 

66 
นายจิราวัฒน์ วาระหัส  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 

67 
นายอุรฟาน มะกา  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 

68 
นายภูวดล มะเด็น  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 

69 
นายพลภูมิ ชูเขียว  
การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 

70 
นายโชคชัย ชูเชิด  
การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

71 
นายธนกฤต ไชยสุวรรณ  
การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 

72 
นายอัฟนันท์ บาเหม  
การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 

73 
นายอัษฎาวุฒิ จุฬามณี  
การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 

74 
นางสาวอัสรีนา อุนทรีจันทร์  
การแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์
ประเทศไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมกีฬาจักรยานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 1.1 ด้านความรู้ 
    ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย
ที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 



39 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ      
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
    สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
    สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
    สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
    สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
    สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
       วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีโครงการส่งเสริมผู้เรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและ
มาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีกิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็น
ระบบ เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 เห็นความสำคัญของการเข้ารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ โดยให้ครูผู้สอนบูรณาการการสอนในวิชาตามตารางเรียน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานมีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพปรากฏผล ดังนี้ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ :  
   1) จำนวนผู ้เรียนระดับปวช.3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
จำนวน 163 คน 
                          2) จำนวนผู ้เรียนระดับปวส.2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
จำนวน 138 คน 
       1.1.2) เชิงคุณภาพ :  
   1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปวช.3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
คิดเป็นร้อยละ 95.32 
                          2) ร้อยละของผู้เรียนระดับปวส.2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
คิดเป็นร้อยละ 100 
       1.1.3) ผลสะท้อน :  
   ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องให้วิทยาลัยเทคนิคจะนะเป็นสถานศึกษาที่มีผู ้เรียน
มาตรฐานวิชาชีพ 
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 1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้สร้างความตระหนักและให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 เห็น
ความสำคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยได้มีส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการ
ดำเนิน กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3 และปวส. 2 เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) แก่ผู้เรียนในทุกสาขาวิชา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ดังนี้ 
       1.2.1) เชิงปริมาณ :  
   1) จำนวนผู้เรียนระดับชั้นปวช.3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) จำนวน 5 คน 
                          2) จำนวนผู้เรียนระดับชั้นปวส.2 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) จำนวน - คน 
       1.2.2) เชิงคุณภาพ :  
   1) ร ้อยละของผู ้เร ียนระดับชั ้น ปวช. 3 ที ่ม ีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็นร้อยละ 2.92 
                          2) ร ้อยละของผู ้เร ียนระดับชั ้น ปวส. 2 ที ่ม ีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็นร้อยละ - 
       1.2.3) ผลสะท้อน  :  
   ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่อง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

 4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะใน
การเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามแนวทางที่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด มีผลการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ผลการประเมิน ดังนี้ 
       1.1.1) เชิงปริมาณ :  
   1. จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 40 คน 
                           2. จำนวนผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จำนวน 2 คน และมีแผนธุรกิจ จำนวน 2 ธุรกิจ ดังนี้ 
    (๑) ธุรกิจ ขนมปังไส้ทะลัก 
    (๒) ธุรกิจ นมเหนียว    
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       1.1.2) เชิงคุณภาพ :  
   วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา การประเมิน
ตนเองในระดับสถานศึกษา 3 ดาว ระดับจังหวัด ตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 3 คะแนน  ระดับคุณภาพ ดี 
       1.1.3) ผลสะท้อน :  
   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่อง
สถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

 1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด วิทยาลัยฯ มีผลการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ดังนี้ 
       1.2.1) เชิงปริมาณ :  
   1) จำนวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด จำนวน 22 คน 
                          2) จำนวนผู ้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ภาคใต้ 
จำนวน 7 คน 
                          3) จำนวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ชาติ จำนวน - คน 
       1.2.2) เชิงคุณภาพ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ภาคใต้ และ
ชาติ ดังนี้ 
                             1) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา                                          
                                       - รางวัลชนะเลิศ   จำนวน  15  คน 
                                                 (1) การประกวดสะเต็มศึกษา    จำนวน 5 คน 
                                                 (2) การแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
PLC  จำนวน 3 คน 
                                                 (3) การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน  จำนวน 4 คน 
                                                 (4) การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล   จำนวน  3 คน 
                                       - รางวัลรองชนะเลิศ     จำนวน   5  คน 
                                                 (1) การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ       จำนวน 2 คน 
                                                 (2) การแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
PLC  จำนวน3 คน 
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                                       - รางวัลอื่น ๆ  จำนวน   2  คน 
                                                  (1) การแข่งขันทักษะการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ  จำนวน  
1  คน 
                                                  (2) การแข่งขันทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ   
จำนวน   1  คน 
                             2) ระดับภาคใต ้
                                       - รางวัลชนะเลิศ           จำนวน - คน 
                                       - รางวัลรองชนะเลิศ      จำนวน 7 คน 
                                                 (1) การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน  จำนวน 4 คน 
                                                 (2) การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล   จำนวน  3 คน 
                                       - รางวัลอื่น ๆ (ชมเชย)    จำนวน - คน 
                             3) ระดับชาติ 
                                       - รางวัลชนะเลิศ          จำนวน - คน 
                                       - รางวัลรองชนะเลิศ     จำนวน - คน 
                                       - รางวัลอื่น ๆ             จำนวน - คน 
       1.2.3) ผลสะท้อน :  
   ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น องค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพในทุกระดับ 

 4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน (ข้อมูลวันที่ 28 พฤษภาคม 2564) 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการจัดระบบดูแลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ปัญหาการออก
กลางคันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการดูแลและแนะแนวผู้เรียน มีระบบการ
จัดทำข้อมูลผู้เรียนและระบบดูแลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้
ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาให้มากที่สุด ในปีการศึกษา 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนผู้เรียนแรกเข้าใน
ภาพรวมของวิทยาลัยฯ ปรากกฎผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
       1.1.1) เชิงปริมาณ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีผู ้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวน  283  
คน ดังนี้ 
                            1) จำนวนผู ้เรียนแรกเข้า ระดับ ปวช. จำนวน 266 คน ผู ้สำเร็จการศึกษา 
จำนวน 148 คน 
                            2) จำนวนผู ้เรียนแรกเข้า ระดับ ปวส. จำนวน 162 คน ผู ้สำเร็จการศึกษา 
จำนวน 135 คน                            
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       1.1.2) เชิงคุณภาพ :  
   ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ   66.12   ดังนี้ 
                            1) ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 55.64   
                            2) ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 83.33   
       1.1.3) ผลสะท้อน :  
   ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

 1.2) ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประส งค์ 
ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวมมีความ
เป็นประชาธิปไตย รู้จักการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วม
พัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะมีน้ำใจช่วยเหลือ
ผู้อื่นและเป็นคนดีของสังคม ผลการประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
       1.2.1) เชิงปริมาณ :  
   ผู ้เรียนที ่มีความรับผิดชอบ ซื ่อสัตย์ และเสียสละเพื ่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยทำงานร่วมกับผู ้อื ่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู ้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย         
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน        
913 คน จากจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 1,015 คน 
       1.2.2) เชิงคุณภาพ :  
   ผู้เรียนร้อยละ 89.95 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวมมี
ความเป็นประชาธิปไตยทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
                             วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินองค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) ได้รับผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด 
       1.2.3) ผลสะท้อน :  
   ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอัน
พึงประสงค์ของอาชีวศึกษา 

 1.3) การมีงานทำ และศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา   
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามอัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา ดังนี้ 
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       1.3.1) เชิงปริมาณ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และปวส. ในปีการศึกษา 
2562 จำนวน 339 คน ดังนี้ 
                            1) ระดับ ปวช. มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 196 คน ผู้สำเร็จการศึกษาที่
มีการศึกษาต่อ มีงานทำ และประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 196  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
                            2) ระดับ ปวส. มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 143 คน ผู้สำเร็จการศึกษาที่
มีศึกษาต่อ มีงานทำ และประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 98.60 
       1.3.2) เชิงคุณภาพ :  
   ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 339 
คน มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 
99.41 
       1.3.3) ผลสะท้อน :  
   ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษา ให้มี
งานทำประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

  2) จุดเด่น  
    1. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด ระดับสถานศึกษา
ขนาดกลาง 
  2. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกวิชาช่างยนต์ ในระดับ
จังหวัด และระดับภาคใต้ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
  3. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 

  3) จุดที่ควรพัฒนา  
    1. การส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพตรงตามสาขางาน/แผนกวิชา 
  2. การส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการบ่มเพาะสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
    1. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ต้องดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
พร้อมกับส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพให้ครบในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ภาค และชาติ และทุก
สาขางาน/แผนกวิชา 
  2. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ต้องสนับสนุน และสร้างกลไกในการขับเคลื ่อนศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานคลอบคลุมทุกสาขาวิชา
และจัดทำรายงานสรุปผลความต้องการของตลาดแรงงานให้สถานศึกษาทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
  1) สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร 
  2) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 
  3) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้ผู ้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
  4) สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา มีผลการประเมินการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
       1.1.1) เชิงปริมาณ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีสาขาวิชาที่มีผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม
กระบวนการและขั้นตอนของการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยมีผลการประเมินตามข้อ ๑) สำรวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ๒) มีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร ๓) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ       
และ ๔) มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา ที่ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 8 
สาขาวิชา จากจำนวนสาขาวิชาทั้งสิ้น 8 สาขาวิชา และ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 8 
สาขาวิชา จากจำนวนสาขาวิชาทั้งสิ้น 8 สาขาวิชา 
   วิทยาลัยฯ มีประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 100 
       1.1.2) เชิงคุณภาพ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการดำเนินการตามการประเมินที่กำหนดและมีผลการ
ประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
       1.1.3) ผลสะท้อน  :   
   นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน รวมทั้ง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีความ
ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานที่ตลาดแรงงานกำหนด 
และได้รับการยอมรับและยกย่องจากสถานประกอบการ 
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 1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 
       วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานในทุกสาขาวิชา มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ผลการประเมิน ดังนี้ 
  1.2.1) เชิงปริมาณ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดการเรียนการสอน 2 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชา
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม รวม 16 สาขาวิชา มีจำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน 2 ประเภทวิชา 16 
สาขางาน 
                1)  ระดับ ปวช. จำนวน 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานยานยนต์ สาขาอุตสาหกรรมยาง สาขาก่อสร้าง สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขา
ช่างเชื่อมโลหะ 
                2) ระดับ ปวส. จำนวน 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาบัญชี สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ สาขางานโยธา สาขาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ และสาขางานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 
       1.2.2) เชิงคุณภาพ :  
   ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ในระดับ ปวช. ร้อยละ 100 และ ในระดับ 
ปวส. ร้อยละ 100 ของจำนวนสาขาท้ังหมดเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ    
ยอดเยี่ยม  
       1.2.3) ผลสะท้อน  :  
   นักเรยีน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษา 

 4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้ ้สอนจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้้เรียน เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้้
เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ผลการประเมินดังนี้ 
       1.1.1) เชิงปริมาณ :  
   ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 
                            1) จำนวนแผนการจัดการเรียนรู ้ทั ้งหมด ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 
310 แผน   
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                            2) จำนวนแผนการจัดการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติที ่มีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 
2563 จำนวน 310 แผน  
       1.1.2) เชิงคุณภาพ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยมีผลการประเมิน
ตามข้อ 1) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือกำหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ๒) ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ๓) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น ๔) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้
มีการกำหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และนำมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และ ๕) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย
รูปแบบ วิธีการที่หลากหลายเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
       1.1.3) ผลสะท้อน :  
   นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ และทักษะวิชาชีพตามแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติตามสภาพจริง 
 
 1.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมิน ดังนี้  
       1.2.1) เชิงปริมาณ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 55 
คน โดยมีครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน  จำนวน 55 คน 
       1.2.2) เชิงคุณภาพ :  
   ครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน 
ระดบัคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
       1.2.3) ผลสะท้อน :  
   นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ และทักษะวิชาชีพตามแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษา สังคม ชุมชน นโยบายของรัฐ และสภาพแวดล้อม  
 
 1.3) การจัดการเรียนการสอน 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตำแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนการบริหาร
จัดการชั้นเรียน และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผลการประเมิน ดังนี้ 
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       1.3.1) เชิงปริมาณ :  
   1. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 
55 คน 
                            2. ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จำนวน 55 คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 
                            3. ครูผู ้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 20 คน     
คิดเป็นร้อยละ 36.36 
                            4. ครูผู ้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
                            5. ครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
                            6. จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้ จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 87.27  
       1.3.2) เชิงคุณภาพ :  
   ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีแผนการจัดการเรียนรู้
ครบทุกรายวิชา จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอน ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ครูมีคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.72 ของจำนวนครูทั้งหมด เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
       1.3.3) ผลสะท้อน :  
   นักเรียน นักศึกษา ได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาที่สถานศึกษากำหนด 

 1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน นำเอาหลักการในการบริหารจัดการชั้น
เรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีการพัฒนาตนเองและเกิดแรงบันดาลใจเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมี
ความสุขในการเรียน โดยให้ครูผู้สอนทุกคนดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลในทุกรายวิชาที่สอนและหรือ
ผู้เรียนที่ปรึกษาเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ส่งเสริม
ให้ครูใช้เทคนิคและการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและเกิด
องค์ความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้วิธีการเสริมแรงที่ทำให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจมุ่งมั่นและตั้งใจในการ
เรียน ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียนและด้านอ่ืนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลการประเมิน ดังนี้ 
       1.4.1) เชิงปริมาณ :  
   1. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 
55 คน 
                            2. ครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 



51 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 

                            3. ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
                            4. ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
                            5. ครูผู ้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้กับผู ้เรียนมีความมุ ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 
จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
                            6. ครูผู ้สอนที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื ่น ๆ 
จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
       1.4.2) เชิงคุณภาพ :  
   ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบ
กับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
       1.4.3) ผลสะท้อน :  
   นักเรียน นักศึกษา ได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามลักษณะอันพึง
ประสงค์โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีความสุข เกิดกระบวนการคิดและทักษะการ
ดำเนินชีวิตและมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนประจำวิชา หน่วยงานองค์กรภายนอกยอมรับใน
การบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีคุณภาพของครู             
 
 1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการส่งเสริมให้ครูผู ้สอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วม
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ นำผลการพัฒนาตนเองมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับ
การยอมรับหรือเผยแพร่ ผลการประเมิน ดังนี้ 
       1.5.1) เชิงปริมาณ :   
   1. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 
55 คน 
                            2. ครูผู ้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน    
49 คน คิดเป็นร้อยละ 89.09 
                            3. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จำนวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.73 
                            4. ครูผู้สอนที่นำผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 
                            5. ครูผู ้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน      
25 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 
                            6. ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับหรือเผยแพร่ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82 
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       1.5.2) เชิงคุณภาพ :  
   สถานศึกษามีครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
78.18 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
       1.53) ผลสะท้อน :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีครูผู้สอนที่นำผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

 1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา 
ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
  1) มีจุดปล่อยสัญญาณไปยังทุกอาคาร ทำให้ครูและผู้เรียนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตในการ
จัดการเรียนการสอนได้สะดวก มีข้อมูลที่ทันสมัย ส่งเสริมทักษะและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว สูงในการจัดการเรียน
การสอนโดยได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ ไว้ประจำห้องเรียนเพ่ือความสะดวกในการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
  3) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนใช้สมาร์ทโฟน เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตใน
การเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้องและ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
  4) มีการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
มีผลการประเมิน ดังนี้ 
       1.6.1) เชิงปริมาณ :   
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีจำนวนห้องเรียน จำนวน 36 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 
จำนวน 46 ห้อง และห้องอ่ืน ๆ จำนวน 15 ห้อง โดยมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการจัดการเรียนการสอน 83 ห้อง จากห้องเรียนทั้งหมด 
       1.6.2) เชิงคุณภาพ :  
   วิทยาลัยฯ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 85.56 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 
       1.6.3) ผลสะท้อน  :  
   นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ 
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 4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้ 
   ๑) มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการบริหารจัดการศึกษา ๙ ด้าน ได้แก่ 
    (๑) ข้อมูลทั่วไป 
    (๒) ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 
    (๓) ข้อมูลตลาดแรงงาน 
    (๔) ข้อมูลบุคลากร 
    (๕) ข้อมูลงบประมาณ และการเงิน 
    (๖) ข้อมูลครุภัณฑ์ 
    (๗) ข้อมูลอาคารสถานที ่
    (๘) ข้อมูลหลักสูตรและการสอน 
    (๙) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสงขลา 
   ๒) มีระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานตามโครงสร้าง ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ๓) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ 
เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ ในการจัดการเรียนการสอน และเกิดประโยชน์คุ้มค่า โดยมีการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตจาก Uninet และ TOT 
   ๔) มีการประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมข้อมูลผลการเข้าใช้บริการระบบ
สารสนเทศ 
   ๕) ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
   6) มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน 
   7) มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS 
   8) มีระบบการดูแล บริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล โดยผู้รับผิดชอบ มีผล
การประเมิน ดังนี้ 
       1.1.1) เชิงปริมาณ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื ่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาภายในสถานศึกษา จาก Uninet และ TOT และสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ครบทุกฝ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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       1.1.2) เชิงคุณภาพ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาตามข้อ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการ
บริหารจัดการศึกษา 2) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 3) 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 4) ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
ประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5) ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำผลจากการประเมินไปใช้
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 
คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
       1.1.3) ผลสะท้อน :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
หลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเป็นฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารจัด
การศึกษาเกิดประโยชน์คุ้มค่า สะดวกและรวดเร็ว ทันเวลา 

 1.2) อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
  วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที ่ ห้องเร ียน
ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอ
ต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมิน ดังนี้ 
       1.2.1) เชิงปริมาณ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน จำนวนทั้งหมด    
97 ห้อง และมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ จำนวน 83 ห้อง    
คิดเป็นร้อยละ 85.56 ดังนี้ 
   1) อาคารเรียน 1 หลัง ได้แก่ อาคารพาณิชยกรรม สาขาการบัญชี คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ และห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
   2) อาคารปฏิบัติการ 2 หลัง ได้แก่ 1) อาคารเรียนอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง การยางและเทคโนโลยียาง และช่างยนต์ 2) อาคารเรียนอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ก่อสร้าง และช่างเชื่อมโลหะ  
   3) อาคารอเนกประสงค์ 3 หลัง ได้แก่ อาคารศูนย์ประสานงานการผลิตและ
พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา อาคารปฏิบัติการฝึกงาน และอาคารโรงอาหาร 
   4) อาคารอื่น ๆ 6 หลัง ได้แก่ โรงอาหาร อาคารฝึกงาน หอพักชาย และหอพัก
หญิง 
       1.2.2) เชิงคุณภาพ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีผลการประเมินตามการประเมินข้อ ๑ ,๒,๓,๔,๕           
ข้อ ๑) สถานศึกษามีอาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มและสิ่ง
อำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ๒) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคาร สถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้ ้เรียน ๓) สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
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ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กำหนด       
๔) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่ง เรียนรู้ โรงฝึกงาน และ
สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ๕) สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน และมีสิ่ง
อำนวยความสะดวกพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการใช้งานของผู้เรียน เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
       1.2.3) ผลสะท้อน :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้สำหรับผู้เรียนในระดับ ปวช. และปวส. และพร้อมให้บริการแก่บุคคล ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 1.3) ระบบสาธารณูปโภค  
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม 
ระบบสื่อสาร รวมทั้งจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยประโยชน์
สำหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา ดังนี้ 
  ๑) มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพที่ใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่ 
   (๑) ระบบส ่งกำล ัง ว ิทยาล ัยฯ ม ีระบบส ่งกำล ังไฟฟ้าหล ่อเล ี ้ยงภายใน
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดยส่งผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าของวิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้า หม้อ
แปลงไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯ อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
   (๒) ระบบควบคุมในแต่ละอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ จะมีตู้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร ในการจ่ายไฟฟ้าภายในอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและควบคุมระบบไฟฟ้าให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานที่กำหนด มีแผนการจัดระบบซ่อมบำรุงเหมาะสม 
   (๓) ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเข้าตัวอาคารโดยมีระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า
ภายในอาคาร และได้รับการตรวจเช็คจากผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในวิทยาลัยฯ ที่มีความชำนาญทางด้าน
ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ ปรับปรุงและซ่อมระบบไฟถนนที่เชื่อมต่อระหว่างอาคารให้มีแสงสว่างเพียงพอเพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 
   (๔) สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย มี
การจัดทำแผนการซ่อม มีการสำรวจและตรวจเช็ค บันทึกการซ่อม มีการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยการนำหลอด
ประหยัดไฟ LED มาใช้ทดแทนหลอดไฟเดิมที่เสื่อมสภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน 
  ๒) สถานศึกษามีระบบประปาหรือน้ำดื่ม น้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ วิทยาลัยเทคนิค   
จะนะ มีระบบประปา มีน้ำดื่มท่ีถูกสุขลักษณะรับรองความปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการ  
  ๓) สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดินหรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวกปลอดภัย มี
ระบบระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มี
ช่องทางเดินเท้าที่ปลอดภัยตั้งแต่ประตูทางเข้าวิทยาลัย มีช่องทางเดินระหว่างอาคารเรียนที่สะดวก การสัญจร
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ภายในอาคารเรียนที่เป็นระเบียบ มีการตัดแต่งต้นไม้ริมทางเดินให้สวยงาม ระบบคมนาคมภายในวิทยาลัยฯ มีการ
จัดระเบียบการเดินรถที่จอดรถที่มีความสะดวกและปลอดภัย กว้างขวางต่อการสัญจรไปมา เช่น ทาสีเครื่องหมาย
ตามกฎข้อบังคับจราจร มีการตรวจสอบขุดลอกท่อระบายน้ำโดยคนงานอย่างสม่ำเสมอและบูรณาการกับกิจกรรม
จิตอาสาสำหรับผู้เรียนที่ไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วิทยาลัยให้ความสำคัญกับการจัดการขยะที่มีระบบ
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ในการคัดแยกขยะที่ถูก 
วิธี มีการจัดถังขยะแยกประเภทไว้ในจุดต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อความสะดวก มีการกำหนดนโยบายให้ครู
บุคลากรและผู้เรียนปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก โดยหันมาใช้ถุงผ้าแทน  
  ๔) สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีการสร้าง
ไลน์กลุ่ม “ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคจะนะ” เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของผู้บริหาร ครู บุคลากร 
ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และกลุ่มไลน์อื่น ๆ เพื่อติดต่อสื่อสารแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ชั้นเรียนต่าง ๆ ในการ
ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ โดยวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้ทุกจุด มีระบบ
โทรศัพท์ภายใน มีระบบการสื่อสารภายนอกที่ทันสมัยด้วยการใช้โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์สถานศึกษา เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา 
  ๕) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย โดยมียามรักษาการณ์อยู่ประจำตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตรวจบุคคลเข้า-ออก ภายในวิทยาลัย มีคำสั่งแต่งตั้งครู
และบุคลากรอยู่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรกลางวัน กลางคืนทุกวัน มีแบบบันทึกการปฏิบัติงานของยา ม
รักษาการณ์ ครูเวรและผู้ตรวจเวร เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นต่อไป มีการติดตั้งถังดับเพลิงทุก
อาคาร มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง ๆภายในวิทยาลัยฯ เพื่อความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย 
  6) มีการประเมินการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคาร อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ในด้านการ
ตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร การตรวจสอบบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้าน
การตรวจสอบระบบการบริหารจัดการ 
  7) มีการดำเนินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาทุกปี มีผล
การประเมิน ดังนี้ 
       1.3.1) เชิงปริมาณ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการ
สื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยประโยชน์
สำหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา ดังนี้ 
   1) มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษาได้แก่ ระบบส่งกำลัง
ระบบควบคุม ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม สภาพวัสดุอุปกรณ์ของ
ระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย 
   2) มีระบบประปา (น้ำบาดาล) หรือน้ำดื่ม น้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ 
   3) ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
   4) มีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอก (ระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต) ที่
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
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   5) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย (กล้องวงจรปิดและยามรักษาความ
ปลอดภัย) ที่ได้รับการบำรุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
       1.3.2) เชิงคุณภาพ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการดำเนินการและมีผลการประเมินตามการประเมิน ๕ 
ข้อมีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน มีระบบประปา น้ำดื่มเพียงพอต่อความต้องการ มีถนน ช่อง
ทางเดิน หรือระบบคมนาคมในวิทยาลัยฯที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
       1.3.3) ผลสะท้อน :  
   ว ิทยาล ัยเทคน ิคจะนะ ม ีระด ับความพึงพอใจของผ ู ้ ใช ้บร ิการในระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ภายในวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
                            1) จำนวนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จำนวน 1,114 คน 
                            2) ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 80 คน 
                            3) ค่าเฉลี่ย 4.49 
                            4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.52 
                            5) ระดับความพึงพอใจ ในระดับ ดี 

 1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการสำหรับผู้เรียนและบุคลากรได้
ค้นคว้าที่มีความพร้อมและเพียงพอสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการหาความรู้
เพ่ือส่งเสริมความรู้ มีการปรับปรุงและสร้างบรรยากาศแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน หรือผู้สนใจผลการประเมิน ดังนี้  
       1.4.1) เชิงปริมาณ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีห้องสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการจัดบรรยากาศ การตกแต่งที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ และการค้นคว้าข้อมูล โดยให้มีเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ที่อำนวยความสะดวกโดยเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีการสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เรียนเข้า
ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มีจำนวนผู้เรียน ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 888 คน เข้าใช้
บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ จากจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 1,015 คน คิดเป็นร้อยละ 87.49 
       1.4.2) เชิงคุณภาพ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีแผนงานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการการศึกษาค้นคว้า ของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนโดยสามารถ
สืบค้นเนื้อหา ความรู้ ที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีหนังสือ ตำรา 
เอกสารทางวิชาการที่ทันสมัย สำหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองที่สะดวก รวดเร็ว มีผู้เรียนเข้าใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 87.49 มีระบบ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว สะดวกในการสืบค้นข้อมูล ของครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
และผู้สนใจ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม. 
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       1.4.3) ผลสะท้อน :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์
วิทยบริการ  ดังนี้ 
                            1) จำนวนบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จำนวน 
1,114 คน 
                            2) ผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน  500 คน 
                            3) ค่าเฉลี่ย 3.95 
                            4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.97 
                            5) ระดับความพึงพอใจ ในระดับ ดี 

  1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการวางแผนการใช้งานด้านสารสนเทศโดยเชื ่อมโยงกับระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือความมีประสิทธิภาพของการใช้สารสนเทศในการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
  1) มีการดำเนินการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากบริษัท ทีโอที จำกัด เพื่อความสะดวกและ
ความมีประสิทธิภาพในการใช้งานด้านสารสนเทศ 
  2) มีการแต่งตั้งคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และกำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ ให้สามารถเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ 
  ๓) มีการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือให้มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานในทุกพ้ืนที่ และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน รวดเร็ว ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 
  ๔) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการ ในการจัดการเรียนการสอน และเกิดประโยชน์คุ้มค่า เพ่ือให้ผู้้บริหารใช้ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ผลการประเมิน ดังนี้ 
      1.5.1) เชิงปริมาณ :   
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 430 Mbps 
คลอบคลุมพ่้ืนที่ใช้งานและพ้ืนที่ในสถานศึกษา 
       1.5.2) เชิงคุณภาพ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
การใช้งาน มีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล ครอบคลุมพื้นที่ใช้
งานภายในสถานศึกษา สามารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษากับข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ การ
ประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  1.53) ผลสะท้อน :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ดังนี้ 
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                            1) จำนวนบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จำนวน 
1,114 คน 
                           2) ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 750 คน 
                            3) ค่าเฉลี่ย 4.24 
                            4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.73 
                            5) ระดับความพึงพอใจ ในระดับ ดี 

 4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้สาขาวิชาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดย
การมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวทางการปฏบิัติ
ตามแนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชางานเชื่อมโครงสร้างโลหะ  
และสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
       1.1.1) เชิงปริมาณ :  
   1. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดการเรียนการสอนระดับปวส. ในระบบทวิภาคี 
จำนวน 3 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 18.75 ของสาขาวิชาทั้งหมด 
                          2. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,015 คน โดยมีผู้เรียนที่
ศึกษาในระบบทวิภาคี จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 12.71 ของนักเรียนทั้งหมด 
       1.1.2) เชิงคุณภาพ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีผลการประเมินตามแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบ   ทวิภาคีท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพครบถ้วนทั้ง 1,2,3,4,5 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการ
อาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี ขั ้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี ขั ้นที่ 3 ขั้น
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี และ ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
มีค่าคะแนน  5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
       1.1.3) ผลสะท้อน :   
   นักศึกษา มีทักษะวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน และเม่ือสำเร็จการศึกษาผู้เรียนได้รับโอกาสในการเข้าเป็นพนักงานของสถานประกอบการที่ร่วมการ
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
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  2) จุดเด่น  
    1. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ผ่านการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลสถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา และเข้ารับการประเมินในระดับเขต กลุ่มจังหวัดที่ 11 
  2. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของแรงงานในสถานประกอบการ 
  3. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
หลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบันต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

  3) จุดที่ควรพัฒนา  
    1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและปรับปรุงรายวิชาอย่างเป็นระบบ 
  2. สาขาวิชาที่เปิดการเรียน ในระบบทวิภาคี 

  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
    1. วิทยาลัยต้องส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะและรายวิชาอย่างต่อเนื่อง 
  2. วิทยาลัยความสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพให้ครบ
ทุกรายวิชาที่สอน 
  3. วิทยาลัยควรวิเคราะห์ พัฒนาสาขาวิชาในระดับ ปวส. ให้เป็นระบบทวิภาคี เพื ่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 
  4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพ่ือ
การจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  ผู ้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีนโยบายในการดำเนินการบริหารด้าน
งบประมาณ ด้านบุคคล ด้านแผนงานโครงการ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยครู 
และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกำหนดมาตรฐานการศึกษา มีการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 2564 โดยส่งเสริมให้ครูและบุคลากรนำแนวคิด สภาพปัญหามาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม และกำหนดการวางแผนกำหนดงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
และตรงตามบริบทของสถานศึกษา นำเสนอมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรทำให้
วิทยาลัย มีแผนปฏิบัติราชการที่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้้บริหารสถานศึกษา
มอบหมายให้กรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
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บทบาทหน้าที่ที ่กำหนด เช่น การพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนา
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมที่สำคัญๆ ของสถานศึกษาโดยจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และโครงการ
พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 
       1.1.1) เชิงปริมาณ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 76 
       1.1.2) เชิงคุณภาพ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีผลการประเมินตามการประเมินข้อ 1) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี             
4) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา    
เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมี ค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม        
  1.1.3) ผลสะท้อน :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษา หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกัน
บริหารจัดการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัด
การศึกษา ดังนี ้
  (1) สร้างเครือข่ายพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนอำเภอจะนะ 
  (2) พัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล   
  (3) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนวิชาชีพชายแดน (ทักษะฝีมือและทักษะ
ภาษาต่างประเทศ) 
  (4) ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
  (5) โครงการอาชีวศึกษาประชารัฐ 
  (6) ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ระดับ ปวส. 
  (7) โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (8) โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 
  (9) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  (10) โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในสาขางาน 
  (11) โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
  (12) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 
  (13) จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน 
  (14) ส่งเสริมการสอนอิสลามศึกษา   
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  (15) โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา ให้ได้มาตรฐาน มีผลการประเมิน 
ดังนี้ 
       1.2.1) เชิงปริมาณ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และมีการประเมินผลการ
ดำเนินงานเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน จำนวน 16 สาขาวิชาหรือสาขางาน คิดเป็นร้อยละ 100 จากสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด 
       1.2.2) เชิงคุณภาพ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีผลการประเมินตามการประเมิน ข้อ 1) สถานศึกษามี
แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ       
๒) สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึก
ในสถานประกอบการ 3) สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนสาขา
งานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์
ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการใน
การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน ๕ คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม        
  1.2.3) ผลสะท้อน :  
   ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ รวมถึงบุคคลภายนอก 
หน่วยงานรัฐ/เอกชน ให้การสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา (งบประมาณ ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา สถานที่ วิทยากร และทุนการศึกษา) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

 1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา   
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการ
วิชาชีพและจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ผลการประเมิน ดังนี้ 
       1.3.1) เชิงปริมาณ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีจำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จำนวน 
10 กิจกรรม ดังนี้ 
   1) มีจำนวนกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และกิจกรรมจิต
อาสาทั้งหมด 10 กิจกรรม 
   2) มีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการ
กิจกรรมบริการวิชาชีพ และจิตอาสา จำนวน 5 คน จากจำนวน 5 คน 
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   3) มีครูเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน จำนวน 23 คน กิจกรรมบริการวิชาการ
จำนวน 7 คน กิจกรรมบริการวิชาชีพ จำนวน 11 คน และจิตอาสา จำนวน 55 คน 
   4) มีบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ จำนวน 2 คน
กิจกรรมบริการวิชาชีพ จำนวน 2 คน กิจกรรมบริการชุมชน จำนวน 10 คน และจิตอาสา จำนวน 39 คน 
   5) ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 
เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จำนวน 328 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.31 และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 597 คน คิดเป็นร้อยละ 58.81 ของจำนวน
ผู้เรียนทั้งหมด 
       1.3.2) เชิงคุณภาพ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ             
1) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู ้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน         
2) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู ้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ        
3) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู ้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ         
4) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู ้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู ้เร ียนเข้าร ่วมกิจกรรมจิตอาสา                 
5) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการวิชาชีพและจิตอาสาของภาควิชาเมื่อเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  1.3.3) ผลสะท้อน  :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับการยอมรับในการให้บริการชุมชนและจิตอาสาจาก
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ/เอกชน ทำให้มีจำนวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืน หรือมีการนำมาใช้ประโยชน์ได้
จริงในระดับจังหวัด ภาค ชาติ โดยวิทยาลัยเทคนิคจะนะมีการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้กระบวนการจัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ กิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
และโครงงานวิทยาศาสตร์ สนับสนุนส่งเสริมจัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด 
ภาค และชาติ และกิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมิน ดังนี้ 
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       1.1.1) เชิงปริมาณ :  
   1) จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  12   ชิ้น 
                            2) จำนวนงานสร้างสรรค์ 137 ชิ้น ได้แก่ 
                                          (1) โครงงานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3  จำนวน 66  ชิ้น 
                                          (2) โครงงานวิชาชีพ ระดับ ปวส.2  จำนวน 71  ชิ้น 
                                          (3) โครงงานวิทยาศาสตร์ -  ชิ้น  
                            3) จำนวนงานวิจัย 97 ชิ้น (วิจัยในชั้นเรียน) 
       1.1.2) เชิงคุณภาพ :  
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีผลงานหรือรางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
                            1) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
                                     - ชนะเลิศ  จำนวน 1 ชิ้น (สิ่งประดิษฐ์ - ชิ้น/โครงงานวิทย์ - ชิ้น/สเต็มศึกษา 1 ชิ้น) 
                                         (1) การประกวดสะเต็มศึกษา      จำนวน 5 คน 
                                     - รองชนะเลิศ   จำนวน   6 ชิ้น (สิ่งประดิษฐ์ 6 ชิ้น/โครงงานวิทย์ - ชิ้น/สเต็ม
ศึกษา - ชิ้น) 
                                                     (1) สิ ่งประดิษฐ์ Smart Farm Home ฟาร์มเกษตรอัจริยะในบ้าน      
จำนวน 8 คน 
                                                     (2) สิ่งประดิษฐ์ แผ่นชีวภาพขยายพันธ์พืชสวน ด้วยพลาสติก ชนิด 
PLA      จำนวน 8 คน 
                                                     (3) สิ่งประดิษฐ์ กล่องฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคบริเวณมืออัตโนมัติ     
จำนวน  6 คน 
                                                     (4) สิ่งประดิษฐ์ สังข์หยดมุกหนึบ      จำนวน  7 คน 
                                                     (5) สิ่งประดิษฐ์ เครื่องดื่มสมุนไพร B-blossom      จำนวน  4 คน 
                                                     (6) สิ่งประดิษฐ์ ข้าวเกรียบสมุนไพร จากหญ้าใต้ใบ     จำนวน  9 คน 
                                     - ชมเชย     จำนวน - ชิ้น 
                            2) ระดับภาคใต ้
                                      ชนะเลิศ          จำนวน  - ชิ้น 
                                      รองชนะเลิศ     จำนวน  - ชิ้น  
                                      ชมเชย           จำนวน  - ชิ้น 
                            3) ระดับชาติ 
                                      ชนะเลิศ          จำนวน -  ชิ้น 
                                      รองชนะเลิศ     จำนวน -  ชิ้น 
                                      ชมเชย           จำนวน - ชิ้น 
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       1.1.3) ผลสะท้อน  :  
   ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน องค์กร หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษานำผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ให้กับชุมชน สถานประกอบการ และสามารถผลิตนำไปจำหน่ายใน
ชุมชนได้ 

  2) จุดเด่น  
    1. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้จริง มีจิตอาสา และบริการชุมชน โดยได้รับ
การยอมรับจากชุมชนในเขตพ้ืนที่อำเภอจะนะ และอำเภอใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง  
  2. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ทั้งจากต้นสังกัด หน่วยงานรัฐและเอกชน กลุ่มบุคคล รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา (บกศ.) เพื ่อจัดซื ้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงานเพื ่อให้
วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

  3) จุดที่ควรพัฒนา  
    1. ส่งเสริม สนับสนุนการทำสิ่งประดิษฐ์โดยให้แต่ละแผนกวิชาร่วมกันจัดทำสิ่งประดิษฐ์ 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้ผ่านเข้าไปในระดับภาค 
และระดับชาติ ต่อไป 
  3. การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือช่วยเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
    1. สนับสนุนให้ครูผู้สอนสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนนักศึกษาในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ เช่น 
การเปิดให้นักเรียน นักศึกษา ศึกษาข้อมูลจากสื่อออนไลน์ การทำนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องและใกล้เคียงกับ
แผนกวิชาของนักเรียน นักศึกษา 
  2. สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้ผ่านเข้าไปใน
ระดับอาชีวศึกษา ภาค และชาติ อย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

 ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 100 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 15 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 60.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 3 6 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 4 8 
3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 5 75 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 89 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 93.68 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 4 8 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 23 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 92.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 2 4 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 79 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 92.94 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 6 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 40.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 92.73 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 60 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 93.68 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 96.1 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 92 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 92.94 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 85 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 40 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 93.20 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบท 

ของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม 
 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 

- สถานศึกษาไม่มีการกำหนดเพ่ิมเติม - 
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมข้ึน โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  
 ตารางที ่7.1 ตารางแสดงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขา 

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสอบ V-NET 
3. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4. โครงการโครงงานวิชาชีพ 
5. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. การส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะภายในสถานศึกษา 
2. การส่งเสริมสนับสนุนการหารายได้ระหว่างเรียน 
3. การส่งเสริมการจัดทำแผนธุรกิจ 
4. การส่งเสริมผลิตผลทางการค้า 
5. การส่งเสริมการฝึกประกอบอาชีพอิสระของผู้เรียน 
6. การแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
7. การแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ภาค และชาติ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1. การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาและมีงานทำ 
2. ลดปัญหาการออกกลางคัน 
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตอาสาออกบริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน 
4. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
5. กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
6. กิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
7. กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
8. โครงการอาชีวะจิตอาสา 
9. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) 

 



73 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. 

และปวส. ครบทุกแผนก/รายวิชา  
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ  
3. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
4. การประกวดโครงงานวิชาชีพ 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

1. การนิเทศครูผู้สอนภายในสถานศึกษา  
2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา 
3. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
4. โครงงานวิทยาศาสตร์  
5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอน  
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  
7. การประชุมครูที่ปรึกษา  
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา  
2. พัฒนาศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-cop)  
3. การจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ  
4. การปรับปรุงระบบประปาภายในสถานศึกษา  
5. การปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในสถานศึกษา  
6. การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย

บริการ 
7. การพัฒนาศักยภาพระบบอินเทอร์เน็ตภายในสถานศึกษา 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1. การติดตาม นิเทศ นักเรียน นักศึกษา ในการฝึกงานวิชาชีพ  
2. การปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
3. การสัมมนาหลังการฝึกวิชาชีพ  
4. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาทวิภาคี  
5. การเพ่ิมทักษะการมีงานทำ 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 5 ปี  
3. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
4. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจำปี  
5. การประชุม คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
6. การขับเคลื่อนการดำเนินงานสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) 
7. การพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล  
8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพ บริเวณ

ชายแดน  
9. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี/ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
10. โครงการอาชีวศึกษาประชารัฐ  
11. โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน  
12. โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
13. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในสาขางาน  
14. โครงการทัศนศึกษาในสถานประกอบการ  
15. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ทางการศึกษา  
16. จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน  
17. ส่งเสริมการสอนอิสลามศึกษา  
18. พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  
19. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ( Fix it Center )  
20. โครงการอาชีวะบริการ  
21. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกสถานที่ 
22. โครงการจัดตั้งกลุ่ม/ฝึกอาชีพ ในสถาบันศึกษาปอเนาะ และโรงเรียน

สอนศาสนาเอกชน  
23. โครงการอาชีวะพัฒนา  
24. โครงการบริการวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
25. โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

1. การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ในระดับสถานศึกษา  
2. การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ภาค และชาติ 
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