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สวนที่ 1

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

    บทสรุปสำหรับผูบริหาร

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในรอบปที่ผานมาซึ่งสถานศึกษาไดกำหนด วิสัยทัศน พันธกิจ 

กลยุทธในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางชัดเจนสงผลใหผูเรียนไดพัฒนาทั้งดาน ความรู สติปญญา มีทักษะ

ดานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงคในปการศึกษา 2564  วิทยาลัยการอาชีพละงู มีผลการดำเนิน

ตนเอง โดยสรุป ดังนี้

  

 1.1 ผลสัมฤทธิ์  

          มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

               คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค  ประกอบดวยประเด็น คือ ความรู 

ดานทักษะและการประยุกตใช และดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค มีผลสัมฤทธิ์ภาพรวม

อยูใน ระดับ ยอดเยี่ยม คิดเปนรอยละ 95.45

ผลผลิต ผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา มีสมรรถนะตรงตามสมรรถนะวิชาชีพ มีงานทำในสถาน

ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน

ผลลัพธ ผูสำเร็จการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค

ผลสะทอน  องคกร หนวยงานภายนอก ใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสำเร็จ

การศึกษามีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ 

                เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

         มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา

 การจัดการศึกษา ประกอบดวย 4 ประเด็นคือ  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  ดานการจัดการเรียนการ

สอนอาชีวศึกษา  ดานการบริหารจัดการ  และดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ  มีผลสัมฤทธิ์ภาพรวม อยูใน

ระดับ ยอดเยี่ยม คิดเปนรอยละ 89.76 

ผลผลิต ดานการจัดการเรียนการสอน มีครูและบุคลากรที่มีความรู สามารถใชหลักสูตรสมรรถนะในการ
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จัดการเรียนการสอน มีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

                ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรูเพียงพอตอความตองการของนักเรียน

ผลลัพธ บุคลากรสามารถใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ สามารถปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด 

                รายวิชาใหม ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีความตองการของตลาดแรงงาน

ผลสะทอน สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวย

งานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย 

                โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมกันชวยเหลือสงเสริม

สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวย 

                งานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน

มาตรฐานที่ 3  การสรางสังคมแหงการเรียนรู

การสรางสังคมแหงการเรียนรู  ประกอบดวย  2  ประเด็นคือ  ดานความรวมมือในการสรางสังคม

แหงการเรียนรู  และดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย มีผลสัมฤทธิ์ภาพรวมอยูในระดับ ยอด

เยี่ยม  คิดเปนรอย 90.00

ผลผลิต สถานศึกษา รวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดการ

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

ผลลัพธ สถานศึกษามีองคความรูที่ไดจากการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ไดรับความรวมมือจากเครือขายทั้ง

ภายในและภายนอก 

ผลสะทอน สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะแกการบริการทั้งผูเรียนและสังคม ชุมชน ทองถิ่น องคกรตางๆ 

ที่สามารถนำส่ิงประดิษฐไปใชประโยชนไดจริง

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

การจัดการศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนใหมีความสมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจและ

สติปญญา ดังนั้นผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่อยูในระดับ มีผลการประเมินภาพรวมในระดับ ยอดเยี่ยม 

คิดเปนรอยละ 92.37 จะสามารถสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของดวย

     ดานผูเรียน  

         เกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู เพราะสถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ

การเรียนรู มีวัสดุ ครุภัณฑที่ทันสมัย และเพียงพอตอผูเรียน สงผลใหผูเรียนมีความรู เกิดทักษะทางวิชาชีพและมี

คุณธรรม จริยธรรม   

     ดานผูปกครอง

 เกิดความเชื่อม่ันตอวิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอน การดูแลผูเรียน ที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปน
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คนดี และคนเกง สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

    ดานสถานประกอบการ

 เกิดความเชื่อม่ันตอผูสำเร็จการศึกษาและผูสำเร็จการศึกษามีทักษะทางดานวิชาชีพ ควบคูกับคุรธรรม 

จริยธรรม สามารถทำงานในสถานประกอบการและทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข จบแลวมีงานทำ หรือ

ศึกษาตอในสถาบันท่ีสูงข้ึนไป

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

 สถานศึกษา ไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน มีคุณธรรมและสมรรถนะตามที่ สำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษากำหนดทั้งดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และ

ดานสมรรถนะวิชาชีพ เปนท่ีพึงพอใจของสถานศึกษา และผูสำเร็จการศึกษา สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมได

อยางมีความสุข

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

4.1 ความเปนมาและความสำคัญ

       ศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา หมายถึง หนวยงานที่สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นในทุก ๆ สถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีด

ความสามารถ ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจใหสามารถนำความรูทักษะวิชาชีพเพื่อสรางเสริม

ประสบการณเชิงพาณิชย ใหมีความพรอมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาตอยอดธุรกิจเดิม ได 

อยางมั่นคงและยั่งยืน “การปรับปรุง คุณภาพ” การใหบริการจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จำเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการใหบริการ ทั้งในแงคุณภาพและปริมาณ ไมวาจะเปนในดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

ดานส่ิงอำนวยความสะดวก ดานการใหบริการของเจาหนาที่ ยอมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการบริการ ทั้ง

สิ้น 

ดังน้ันวิทยาลัยการอาชีพละงู ไดจัดตั้งศูนยบมเพาะ ผูประกอบการอาชีวศึกษา มาเปนเวลานาน 

เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถ ของนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจให

สามารถนำความรูทักษะวิชาชีพเพ่ือสรางเสริมประสบการณเชิงพาณิชย และไดมีการติดตามผลการดำเนินงาน

อยางสม่ำเสมอ  ซ่ึงในปการศึกษา 2564 ศูนยบมเพาะไดทำการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยบม

เพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  ของวิทยาลัยการอาชีพละงู นั้น มีระดับความพึงพอใจ  ในภาพรวม รายดาน 

และรายขอ  ทุกขออยูในระดับมาก ดังนั้นทางศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพ

ละงู จึงไดทำ การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยการ

อาชีพละงู ในปการศึกษา 2564 เพื่อนำผลการสำรวจ มาประมวลผล หาขอปรับปรุงแกไข ในการพัฒนาคุณภาพ

ของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพละงูตอไป

4.2 วัตถุประสงค 
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      4.2.1 เพ่ือใหการดำเนินการบริการสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ และปรับปรุง รวม

ถึงสราง นวัตกรรมการบริการที่สะดวก รวดเร็ว

      4.2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู

4.3  กรอบแนวคิด 

            การศึกษาเรื่องการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการศูนยบมเพาะผูประกอบ

การอาชีวศึกษา ผูศึกษาไดทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

     4.3.1   ศูนยบมเพาะ ผูประกอบการอาชีวศึกษา

      4.3.2  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

      4.3.3  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

      4.3.4  แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ

4.4 วิธีการดำเนินงาน 

           การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อใหการดำเนินการบริการสอดคลองกับความตองการ

ของผูรับบริการ และปรับปรุง รวมถึงสราง นวัตกรรมการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้

      4.4.1 ประชากร และกลุมตัวอยาง

      4.4.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือในการศึกษา

      4.4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

      4.4.4 การวิเคราะหขอมูล

      4.4.5 สรุปผล และรายงานผล

4.5 ผลการดำเนินงาน

          จาการดำเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษาไดรับโลรางวัล 3 ดาว 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (เนื่องจากดวยสถานการณโควิด 2019 จึงไมสามารถดำเนินการประเมินศูนยบมเพาะผู

ประกอบการอาชีวศึกษาได) ทั้งนี้จากผลการสำรวจดังกลาวขางตน จึงนำมาสูการจัดทำแผนพัฒนาการใหบริการ

ของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการใหบริการ โดย

มุงเนนให ผูที่มารับบริการมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมา

4.6 ประโยชนท่ีไดรับ

                     นักเรียน นักศึกษา ที่ผานบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา มีความรูและทักษะ ที่จะนำไป

ฝกอาชีพอิสระได เปนผูประกอบการใหม สามารถสรางรายได เลี้ยงตนเอง และครอบครัวไดเปนอยางดี
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สวนที่ 2

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยการอาชีพละงู 43 หมูที่ 14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

  โทรศัพท 074-750-906  โทรสาร 074-750-907

  E-mail Saraban@lc.ac.th  Website www.lc.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

  ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่

  ประวัติการจัดตั้ง ที่ตั้ง เน้ือที่

วิทยาลัยการอาชีพละงู  ประกาศจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 เปนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยูเลขที่ 43 หมูที่ 14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

91110 ซึ่งตั้งอยูบนที่ดินสาธารณะประโยชนทุงสารภี  ปจจุบันมีเนื้อท่ีรวม 100 ไร  

   พ.ศ. 2541  เปดทำการเรียนการสอนเปนปแรก  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 สาขา  

ไดแก

1.  แผนกวิชาชางยนต    มีนักเรียนทั้งสิ้น            จำนวน  41  คน

2.  แผนกวิชาการบัญชี    มีนักเรียนทั้งสิ้น  จำนวน   23  คน

   พ.ศ. 2542   เปดสอนหลักสูตรระยะส้ันในสาขาวิชาตางๆ ตามความสนใจและตามความตองการของผูเรียน

   พ.ศ. 2543   เปดทำการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

 -  สาขาวิชาชางไฟฟา

   พ.ศ. 2545   เปดทำการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

 -  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

   พ.ศ. 2545  เปดทำการเรียนการสอน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปนปแรก จำนวน  3  

สาขา  ไดแก

1.  สาขาวิชาชางยนต         มีนักเรียนทั้งสิ้น        จำนวน    41  คน

2.  สาขาวิชาการบัญชี มีนักเรียนทั้งสิ้น        จำนวน    23  คน
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3.  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีนักเรียนทั้งสิ้น        จำนวน    41  คน

   พ.ศ. 2548   เปดทำการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

   -  สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว  สาขางานการทองเที่ยว

   พ.ศ. 2556   เปดทำการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จำนวน 2 สาขา

   -  สาขาวิชาชางไฟฟา มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน   7  คน

   -  สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน   11  คน

   พ.ศ. 2557   เปดทำการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี  จำนวน 1 สาขา 

   -  สาขาวิชาชางยนต มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน   14  คน

   พ.ศ. 2558   เปดทำการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1  สาขา

   -  สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ มีนักเรียนทั้งสิ้น         จำนวน   6  คน

เปดทำการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี  จำนวน 2 สาขา  

   -  สาขาวิชาชางไฟฟา มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน  9  คน

   -  สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน  6  คน

   พ.ศ. 2559   เปดทำการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี  จำนวน 2 สาขา 

   -  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน  6  คน

   -  สาขาวิชาการบัญชี มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน  6  คน

   พ.ศ. 2564   เปดทำการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   จำนวน 1 สาขา  

ต้ังแตเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนถึงปจจุบันมีผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 8 คน โดย เรียงลำดับดังนี้

1.  นายสุรพล  เอ่ียมสำอางค ดำรงตำแหนงตั้งแต พ.ศ. 2540  ถึง พ.ศ. 2544

2.  นายอากาศ  จันตระกูล         ดำรงตำแหนงตั้งแต พ.ศ. 2544  ถึง พ.ศ. 2546

3.  นายเจริญ  กาญจนะ ดำรงตำแหนงตั้งแต พ.ศ. 2546  ถึง พ.ศ. 2551

4.  นายเหมพงศ  ทวีกาญจน ดำรงตำแหนงตั้งแต พ.ศ. 2551   ถึง พ.ศ. 2556

5.  นายชัชวิทย  บุญดิเรก         ดำรงตำแหนงตั้งแต พ.ศ. 2556  ถึง พ.ศ. 2557

6.  นางสาวเลิศลักษณ  สมภู ดำรงตำแหนงตั้งแต พ.ศ. 2557  ถึง พ.ศ. 2563

7.  นางอารีย   เลิศกิจเจริญผล     ดำรงตำแหนงตั้งแต  มิ.ย. พ.ศ.2563  ถึง พ.ย. พ.ศ. 2563

8.  นายสะเทือน   สรรพจักร        ดำรงตำแหนงตั้งแต  พ.ศ. 2563 ถึงปจจุบัน

  การจัดการศึกษา

  การดำเนินงานในปจจุบัน ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เปดสอน

วิทยาลัยการการอาชีพละงู มีระบบการจัดการศึกษา โดยไดจัดการเรียนการสอน 3  หลักสูตรคือ

1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ป รับผูจบ ม.3 หรือเทียบเทา
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2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ป รับผูจบ ปวช./ม.6 

3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระยะเวลาเรียนตั้งแต 75 ชม. ถึง 225 ชั่วโมง สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยรับผู

จบ ป.6 ขึ้นไป

สาขาวิชาท่ีเปดสอน

1. ระบบปกติ

   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปดสอน 7 สาขาวิชา คือ

1.  ชางยนต

-  ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม

-  สาขาวิชา      ชางยนต

-  สาขางาน      ยานยนต

                    -  สาขางาน      จักรยานยนต

2.  ชางไฟฟา

-  ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม

-  สาขาวิชา      ไฟฟากำลัง

-  สาขางาน      ไฟฟากำลัง

3.  ชางอิเล็กทรอนิกส

-  ประเภทวิชา   อุตสาหกรรม

-  สาขาวิชา      ชางอิเล็กทรอนิกส

-  สาขางาน      อิเล็กทรอนิกส

4.  ชางเชื่อม

-  ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม

-  สาขาวิชา     ชางเชื่อมโลหะ

-  สาขางาน     งานผลิตภัณฑ

5.  การบัญชี

-  ประเภทวิชา   พาณิชยกรรม

-  สาขาวิชา      การบัญชี

-  สาขางาน      การบัญชี

6.  คอมพิวเตอรธุรกิจ

-  ประเภทวิชา   พาณิชยกรรม

-  สาขาวิชา      คอมพิวเตอรธุรกิจ
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-  สาขางาน      คอมพิวเตอรธุรกิจ

7.  การทองเท่ียว

-  ประเภทวิชา   อุตสาหกรรมทองเท่ียว

-  สาขาวิชา      การทองเที่ยว

-  สาขางาน      การทองเที่ยว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปดสอน 1 สาขาวิชา คือ

1.  คอมพิวเตอรธุรกิจ

-  ประเภทวิชา   บริหารธุรกิจ

-  สาขาวิชา      เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

-  สาขางาน      ธุรกิจดิจิทัล

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี เปดสอน 5 สาขาวิชา คือ

1.  ชางยนต

-  ประเภทวิชา   อุตสาหกรรม

-  สาขาวิชา      เทคนิคเครื่องกล

-  สาขางาน      เทคนิคยานยนต

2.  ไฟฟากำลัง

-  ประเภทวิชา   อุตสาหกรรม

-  สาขาวิชา      ไฟฟากำลัง

-  สาขางาน      ไฟฟากำลัง

3.  อิเล็กทรอนิกส

-  ประเภทวิชา   อุตสาหกรรม

-  สาขาวิชา      อิเล็กทรอนิกส

-  สาขางาน      อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

4.  การบัญชี

-  ประเภทวิชา   บริหารธุรกิจ

-  สาขาวิชา      การบัญชี

-  สาขางาน      การบัญชี

5.  การทองเท่ียว

-  ประเภทวิชา   อุตสาหกรรมทองเท่ียว

-  สาขาวิชา      การทองเที่ยว
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-  สาขางาน      การทองเที่ยว

3.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รับผูจบการศึกษาตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนตนไป โดยใชเวลาเรียนใน

แตละรายวิชาไมเกิน  225  ชั่วโมง  เปดสอนในประเภทวิชา  ชางอุตสาหกรรม  และพาณิชยกรรม

แผนกชางยนต

- ชางซอมเครื่องยนตแก็สโซลีนเล็ก

- ชางซอมเครื่องยนตเล็กดีเซล

- การขับรถยนต ฯลฯ

แผนกบัญชี           

การบัญชีเบื้องตน 1 ฯลฯ

แผนกอิเล็กทรอนิกส 

ชางอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ

- โปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟฟก

- โปรแกรม Ms-Word

     แผนกวิชาการทองเท่ียว

- การประดับผาในงานพิธีการตางๆ

- มัคคุเทศกอาสา

- การจับจีบผาระบายตกแตงโตะ

แผนกไฟฟา    

        การติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร ฯลฯ

  สภาพชุมชน

  สภาพชุมชน 

    ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล

องคการบริหารสวนตำบลละงู ตั้งอยูพื้นที่ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งอยูในเขต พื้นที่ราชพัสดุ (ศูนยสารภี) 

จัดต้ังข้ึนเม่ือ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ระยะทางอยูหางจากวิทยาลัยการอาชีพละงู ไปทางทิศใต ถนน

ทางหลวงชนบทสาย (บานในเมือง – บานบากันโตะทิด) สต. 4020 ระยะทางยาว 2 กิโลเมตร  อยูหางจากอำเภอ

เมืองสตูลไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 55 กิโลเมตร ตามถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 416 สาย (ฉลุง – 

ละงู) และอยูหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 600 กิโลเมตร

องคการบริหารสวนตำบลละงู มี 18 หมูบาน รวมเนื้อท่ีทั้งสิ้นประมาณ  75.14 ตาราง กิโลเมตร หรือประมาณ 

47,587.50 ไร (พ้ืนท่ีบกไมรวมพื้นที่ทะเล) รายละเอียดดังนี้
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          หมูที่ 1 บานทาชะมวง 2,371 ไร      

   หมูท่ี 2 บานปากละงู    2,500       ไร

          หมูที่ 3 บานเกาะยวน           2,375 ไร      

   หมูท่ี 4 บานลาหงา        2,000      ไร

          หมูที่ 5 บานทุง              3,975 ไร      

   หมูท่ี 6 บานหัวทาง    2,000     ไร

          หมูที่ 7 บานบากันโตะทิด    2,500 ไร      

   หมูท่ี 8 บานนาพญา          2,878     ไร

          หมูที่ 9 บานคลองขุด       2,637 ไร    

   หมูท่ี 10 บานหวยไทร        5,150      ไร

          หมูที่ 11 บานหวยมะพราว   2,780 ไร     

   หมูท่ี 12 บานในเมือง         6,258     ไร

          หมูที่ 13 บานทุงพัฒนา     3,500 ไร      

   หมูท่ี 14 บานหลอมปน       1,500      ไร

          หมูที่ 15 บานในใส         800 ไร      

          หมูที่ 16 บานคลองน้ำเค็ม      1,562       ไร

          หมูที่ 17 บานวังชอนชัย        1,250   ไร      

   หมูท่ี 18 บานโคกพะยอม        1,562       ไร   

  สภาพเศรษฐกิจ

        โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ข้ึนอยูกับ สาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม เปนหลัก 

โดยมีสัดสวนรอยละ 28.6 สาขาการผลิตที่มีความสำคัญรองลงมาไดแก สาขาประมงมีสัดสวน รอยละ 16.2 สาขา

การขายสงขายปลีกมีสัดสวนรอยละ 10.8 สาขาขนสงมีสัดสวนรอยละ 10.2 และ สาขาอื่น ๆ รอยละ 34.2 ตาม

ลำดับ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสตูล (GPP AT CURRENT MARGET PRICES) ป 2557 มีมูลคาเทากับ 31,191 

ลานบาทคิดเปนรอยละ 0.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเปนรอยละ 2.8  ของผลิตภัณฑมวลรวม

ภาคใต

การเกษตรกรรม 

            1. การเพาะปลูก

          จังหวัดสตูล มีเนื้อท่ีท้ังหมด 1,754,701 ไร เปนพ้ืนที่ถือครองเพ่ือทำการเกษตรทั้งสิ้น 635,847 ไร คิดเปน

รอยละ 36.24 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีครัวเรือนเกษตรกร 46,375 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสตูล 

อันดับ 1 ไดแก ยางพารา มีเน้ือที่ปลูก 432,672 ไร รองลงมาไดแก ปาลมนามัน เนื้อที่ปลูก 106,251 ไร, ขาว 
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26,216ไร และไมผล เชนลองกอง เน้ือท่ีปลูก 4,528 ไร ทุเรียนเนื้อที่ปลูก 3,167 ไร, 

เงาะเน้ือท่ีปลูก 2,666ไร ,มังคุดเนื้อที่ปลูก 955 ไรเปนตน  

             2. การประมง

          จังหวัดสตูล มีมูลคาผลผลิตดานการประมง มูลคาทั้งสิ้น 5,196.20 ลานบาท โดย สาขาที่มูลคาสูงสุด 3 

อันดับแรก คือการประมงพาณิชย 2,407.05 ลานบาท รองลงมาคือ การเลี้ยงกุงทะเล 1,461.53 ลานบาทและ

ประมงพ้ืนบาน 971.55 ลานบาทตามลำดับ จังหวัดสตูล มีดัชนีชี้วัดการเติบโตมูลคาภาคการการผลิตทางการประมง

พบวามี 3 อันดับแรกท่ีสำคัญ คือ การประมงพาณิชย มีสัดสวนรอยละ 46.32 รองลงมาคือการเลี้ยงกุงทะเล รอย

ละ28.13 และการประมงพื้นบาน รอยละ 18.70 ตามลำดับ จังหวัดสตูล มีครัวเรือนประมงพื้นบานแยกตามเครื่อง

มือทำการประมงได 3,281 ครัวเรือน ประกอบดวยเครื่องมือประมงอวนติดตา 2,375 ราย รองลงมา เครื่องมือลอบ 

444 ราย และ โพงพาง 354 ราย ตามลำดับจังหวัดสตูล มีชายฝงทะเลยาวถึง 144.8 กิโลเมตร มีเกาะจำนวนมาก 

มีปาชายเลนที่อุดมสมบูรณ ทำใหมีทรัพยากรสัตวน้ำที่อุดมสมบูรณ มีเรือท่ีทำการประมงประเภท เรือประมงพื้น

บาน 2,425 ลำ แรงงาน 4,850 รายเรือประมงพาณิชย 458 ลำ มีแรงงานประมงพาณิชย 4,222 ราย (แรงงานไทย 

2,513 ราย แรงงานตางดาว 1,709 ราย) จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ณ จำนวน 4,319 ราย มีพื้นที่

การเลี้ยงรวม 12,514.63 ไร ประกอบดวย การเลี้ยงกุงทะเล 464 ฟารม พื้นที่ 8,887.12 ไร รองลงมาการเลี้ยงสัตว

น้ำกรอย ประกอบดวยการ เลี้ยงปลาในบอดินและกระชัง จำนวน 1,812 ฟารม พื้นที่ 2,622.44 ไร และการเลี้ยง

ปลานาจืดสวน ใหญเปนปลานิล ปลาดุก และปลากินพืช 2,043 ฟารม พ้ืนที่1,005.08 ไร 

             3. ปศุสัตว

          จังหวัดสตูลมีเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว จำนวนกวา 16,075 ราย จำนวนเกษตรกรผูเลี้ยง สัตวสูงสุดอยูในพื้นที่

อำเภอละงู จำนวน 3,383 ราย รองลงมา คือ อำเภอเมืองสตูล จำนวน 3,374 ราย และอำเภอทาแพ จำนวน2,472 

รายซ่ึงเกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย จำนวนสัตวที่ เลี้ยงตอครัวเรือนมีนอยและมักเลี้ยงแบบปลอย มีการ

พ่ึงพาอาศัยธรรมชาติในการเลี้ยง โดยเกษตรกรผูเลี้ยง สวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักและเลี้ยงสัตว

เปนอาชีพเสริม มีการใชพื้นที่การเกษตรอื่นๆ เชน สวนยางพารา สวนปาลม สวนผลไม ไรนา ในการเลี้ยงสัตวซึ่งจะ

ไมแยกออกมาชัดเจน เกษตรกร ไมคอยเห็นความสำคัญของการปลูกพืช

อาหารสัตว มีพ้ืนท่ีปลูกหญาพืชอาหารสัตวเพียง  4,232.75 ไร 

          จังหวัดสตูล มีแหลงสนับสนุนการเลี้ยงสัตวภายในจังหวัด โดยภาครัฐมีหนวยผสมเทียมของ กรมปศุสัตว 7 

หนวย มีโรงฆาสัตวใหญ (โค) 1 แหง โรงฆาสัตวสุกร 1 แหง และโรงฆาสัตวปก 2 แหง และสถานที่กักกันสัตว 3 

แหง ของทางราชการ 1 แหง และเอกชน 2 แหง 

             4. การอุตสาหกรรม

          จังหวัดสตูลมีโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 315 โรงงาน เงินลงทุนรวม 

3,712.39 ลานบาท และมีจานวนคนงาน 4,425 คน สวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อรองรับผลผลิตทางการ
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เกษตรในทองถิ่น อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ของจังหวัดสตูล ดังนี้

           (1) อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม ประกอบดวย การแปรรูปไมยางพารา ทำวงกบ ประตู หนาตาง 

ปจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 33 โรงงาน เงินลงทุน 602.14 ลานบาท คนงาน 1,398 บาท

          (2) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดวย การสกัดนามันปาลมดิบ การผลิตอาหารทะเลบรรจุกระปอง และ

ทานาแข็งตามลำดับ ปจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 27 โรงงาน เงินลงทุน 375.65 ลานบาท คนงาน 1,672 คน

      (3) อุตสาหกรรมยาง ประกอบดวย การผลิตยางแทงมาตรฐาน STR 20 และยางผสม (Compound 

Rubber) ทำยางแผนผึ่งแหง/รมควัน ตามลำดับ ปจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 28 โรงงาน เงินลงทุน 361.31 ลาน

บาท คนงาน 259 คน 

            5. การพาณิชย

          สวนใหญเปนการคาสงและคาปลีกในสาขาเกษตรกรรมที่เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร และ เนื่องจาก

จังหวัดสตูลมีอาณาเขตติดตอกับประเทศมาเลเซีย จึงมีการคาชายแดนระหวางไทย – มาเลเซีย โดยมีชองทางผาน

เขา – ออก 2 ชองทาง คือ ดานศุลกากรสตูล และดานศุลกากรวังประจัน

          สินคาสงออกที่สำคัญ ไดแก หอมหัวเล็ก, อิฐกอสราง, น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์, สับปะรดสด ฝรั่ง

สด,แตงกวาสด, กะหล่ำปลีสด, หมอน, ขวดเปลาใชแลว, กลวยสด และแตงโมสด สินคานำเขาที่สำคัญ ไดแก 

กระเทียมหอมหัวใหญ, ปลากะพงขาวแชเย็น, นมผงเต็มมันเนย, สวนประกอบเครื่องบีบปาลม, แมงดาทะเลสดหอย

จุบแจงมีชีวิต, แปงขาวสาลี, เปลือกหอยตาวัว (ยังไมไดตกแตง) และเคย หมักเกลือ จำนวน 308.88 ลานบาทมูลคา

สินคาสงออก 149.82 ลานบาท และมูลคาสินคานำเขา 159.06 ลานบาท (ดุลการคา -9.24 ลานบาท) 

           6. การทองเท่ียว

         จังหวัดสตูล เปนจังหวัดหนึ่งที่มีแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม มีความโดดเดนในแหลง ทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติ จึงเปนที่สนใจของนักทองเที่ยว ถึงแมวาจะมีขอจากัดในเรื่องฤดูกาลในการทองเที่ยว ก็ตาม แตไมไดสง

ผลกระทบตอภาพรวมของทองเที่ยวภายในจังหวัดสตูลมากนัก ดังนั้นการทองเที่ยวของสตูล ยังคงมีการขยายตัวเพิ่ม

ข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงตลาดหลักยังคงเปนผูเยี่ยมเยือนชาวไทย สวนใหญนิยมเดินทางไปยัง เกาะตะรุเตา และบางสวนใช

จังหวัดสตูลเปนทางผานไปยังเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย มีนักทองเที่ยว รวมทั้งสิ้น 1,224,234 คนสามารถทำ

รายไดใหกับจังหวัดประมาณ 6,287.95 ลานบาท มีแหลงทองเที่ยวที่สำคัญ ไดแก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัด

สตูล (คฤหาสนกูเด็น) มัสยิดกลางประจำ จังหวัด อุทยานแหงชาติตะรุเตา อุทยานแหงชาติทะเลบันเกาะอาดัง เกาะ

หลีเปะน้ำตกวังสายทอง น้ำตกธาราสวรรค ถ้ำเจ็ดคต ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำเลสเตโกดอนเปนตน

          7. ผลิตภัณฑ OTOP

          ผลิตภัณฑ OTOP เดนของจังหวัดสตูล ไดแก ผลิตภัณฑจากไขมุก (พื้นที่ อ.ทุงหวา,ทาแพ,สาคร ละงูระดับ 

5 ดาว 2 กลุม, ระดับ 4 ดาว 1 กลุม ระดับ 1 ดาว 5 กลุม) เครื่องดื่ม (ชาชัก) (พื้นที่ อ.เมืองสตูล ราน

ขอบคุณ,กาแฟ ต.บานควน, รานเตอบิลัง เกาะหลีเปะ เปนแบบกาแฟชักเยอ) ขนมพื้นบาน (พื้นที่อำเภอ ควนโดน 
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ขนมไขระดับ 5 ดาว 1 กลุม) และผลิตภัณฑจากผาปาเตะ (พื้นที่ อ.ควนโดน) มูลคาผลิตภัณฑชุมชนและ OTOP 

จำนวน660,204,608 บาท ซ่ึงมีแนวโนม เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปผานมา

            8.  สาธารณสุข 

   -  โรงพยาบาลของรัฐรวม 7 แหง เปนโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 186 เตียง 1 แหง 

   -  โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง 1 แหง ขนาด 30 เตียง 5 แหง 

   -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 54 แหง 

   -  ศูนยสุขภาพชุมชน 4 แหงมีแพทย 73 คน อัตรา : ประชากร (1: 4,302 คน) 

   -  ทันตแพทย 36 คน อัตรา : ประชากร (1: 8,724 คน) 

   -  เภสัชกร 50 คน อัตรา : ประชากร (1: 6,543 คน) 

   -  และมีพยาบาล 759 คน อัตรา : ประชากร (1: 414 คน) 

   -  โดยมีสถานบริการท่ีใหบริการในคลินิกแพทย 33 แหง 

   -  คลินิกทันตกรรม 11 แหง การพยาบาลและผดุงครรภ 22 แหง 

   -  คลินิกแพทยแผนไทย 1 แหง 

   -  รานขายยา 61 แหง (ขายยา แผนโบราณ 10 แหง)

        9. แรงงาน

สถานภาพแรงงานของประชากรจังหวัดสตูล พบวาเปนผูอยูในกำลังแรงงาน จำนวน 149,222 คน โดยจำแนกเปนผู

มีงานทำ 147,145 คน คิดเปนรอยละ 98.61 ของกำลังแรงงาน ขณะท่ีผูวางงาน จำนวน 1,986 คน คิดเปนรอยละ 

1.33  อัตราการมีงานทำในภาคเกษตรจังหวัด มีอัตรารอยละ 48.73 โดยเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยป 2558 พบวาอัตรา

การจางงานในภาคเกษตรจังหวัดหดตัวลดลง ขณะท่ีอัตราการจางงานนอกภาคเกษตร มีรอยละ 51.28 เมื่อเปรียบ

เทียบกับคาเฉลี่ยป 2558 พบวาอัตราการจางงานนอกภาคเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้น อัตราการวางงานคิดเปนรอยละ 

1.35

 ในภาพรวมของจังหวัดสตูล พบวากำลังแรงงานในจังหวัดยังขาดทักษะดานภาษา และใหความสำคัญกับการพัฒนา

ทักษะภาษาไมมากนัก ในขณะที่การผลิตบุคลากร/การฝกอบรมยังไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

ภาคการผลิตในจังหวัดเองก็มีความขาดแคลนแรงงานระดับลางและแรงงาน ที่มีทักษะฝมือตามมาตรฐานในบางสาขา 

ในขณะท่ีกำลังแรงงานเองยังคงมีการเคลื่อนยายไปทำงานยังจังหวัดใหญ ทั้งนี้แนวโนมของตลาดแรงงานในจังหวัด

สตูลท้ังภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตางมีความตองการและมีความสามารถในการรองรับแรงงานในพื้นที่ไดเปน

จำนวนมาก    

  สภาพสังคม

  สภาพชุมชนรอบวิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพละงู อยูในพื้นที่ประชากรสวนใหญเปนชาวมุสลิม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
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จะมีการปฏิบัติศาสนกิจอยางเครงครัด สภาพชุมชนคอนขางจะมีรายไดนอย อาชีพสวนใหญทำการประมงชายฝง 

และเกษตรกรรม ประกอบกับพ้ืนที่ติดทะเลชายฝงอันดามัน ภูมิทัศนในยานนี้เหมาะแกการทำธุรกิจการทองเที่ยว

เปนอยางยิ่ง มีสถานที่ทองเที่ยวที่รูจักแกนานาประเทศ เชน เกาะตะรุเตา ซึ่งมีประวัติดานการเมืองการปกครองของ

ประเทศ นอกจากน้ียังมีสถานท่ีทองเที่ยวท่ีสวยงามอาทิเชน หมูเกาะเภตรา หาดปากบารา เกาะอาดัง เกาะหินงาม 

เกาะบูโหลน เกาะหลีเปะ เปนตน จากสภาพพ้ืนที่ดังกลาว ควรไดรับการสงเสริมเพื่อใหเกิดศักยภาพในชุมชนดาน

การทองเท่ียว เปนหลักโดยการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 240 0 0 240
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ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.2 191 0 0 191

ปวช.3 145 0 0 145

รวม ปวช. 576 0 0 576

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 12 103 115

ปวส.2 19 60 79

รวม ปวส. 31 163 194

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 240 101 42.08

ปวส.2 106 83 78.30

รวม 346 184 53.18

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2564

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 231 119 51.52

ปวส.2 98 74 75.51

รวม 329 193 58.66

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผู

อำนวยการ/ ผูชวยผูอำนวยการ
3 3 -
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ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ขาราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการ

รับรอง
10 9 10

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนักงานราชการครู 22 22 21

พนักงานราชการ(อื่น) 5 - -

ครูพิเศษสอน 11 8 11

เจาหนาท่ี 11 - -

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงาน

ขับรถ/ ฯ)
11 - -

รวม ครู 43 39 42

รวมทั้งส้ิน 73 39 42

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขา

วิชา)

ระดับ ปวส.(สาขา

วิชา)

รวม(สาขา

วิชา)

อุตสาหกรรม 4 3 7

พาณิชยกรรม 2 2 4

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 1 2

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0
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ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขา

วิชา)

ระดับ ปวส.(สาขา

วิชา)

รวม(สาขา

วิชา)

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0

พาณิชยนาวี 0 0 0

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

อุตสาหกรรม
0 0 0

รวมทั้งส้ิน 7 6 13

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 3

อาคารปฏิบัติการ 3

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 3

อาคารอ่ืน ๆ 1

รวมทั้งสิ้น 11

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 7813525.00

งบดำเนินงาน 5690300.00

งบลงทุน 1850000.00

งบเงินอุดหนุน 7028985.00

งบรายจายอ่ืน 1686200.00

รวมทั้งสิ้น 24069010.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา



19/1/66 20:44 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

https://vesar.org/#/print_sar/2021/0402 21/99

  ปรัชญา

  วิชาการเดน เนนคุณธรรม นำสังคม

  อัตลักษณ

  สรางสรรคสิ่งประดิษฐ มีจิตสาธารณะ

  เอกลักษณ

  บริการชุมชน ฝกฝนอาชีพ

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

  วิทยาลัยการอาชีพละงู เปนสถานศึกษาที่มุงมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพใหผูเรียนมีคุณภาพดวย

การบริหารจัดการที่ดี ประสานกับชุมชน ทองถิ่น และตลาดแรงงาน เพื่อเขาสูมาตรฐานระดับประเทศและ

ระดับสากล

  พันธกิจ

  1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในระดับ

ประเทศและระดับสากล

2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความ

สุข

3. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเจตคติที่ดี

4. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูดานวิชาชีพและวิชาการ ของชุมชน ทองถิ่น

5. บริหารจัดการสถานศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยกลไกประชารัฐ

  เปาประสงค

   วิทยาลัยการอาชีพละงู  มีเปาหมายผลิตนักเรียน  นักศึกษาที่มีคุณภาพ  มีความรูความสามารถ  ตาม

สมรรถนะในงานอาชีพ  ตรงตามสาขาที่เรียน  พรอมทั้งอบรม  ฝกฝนใหเปนคนดีตามคุณลักษณะที่สังคมพึง

ประสงค  และดำรงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  และสิ่งที่วิทยาลัยการอาชีพละงูมุงเนนเปนพิเศษ  มีดังนี้

1.  ครูทุกคน จัดทำและใชแผนการสอนที่เนนสมรรถนะอาชีพแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกภาคเรียนทุกรายวิชา

2.  ครูทุกคนจัดทำผลงานวิจัย ภาคเรียนละ 1 เรื่อง

3.  สงเสริมใหผูเรียนมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน อยางตอเนื่อง

4.  พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี เกง อยูในสังคมอยางมีความสุขและมีความพรอมในการเขาสูประชาคมเซียน
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5.  พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

6.  เผยแพรผลงานของสถานศึกษาสูชุมชนอยางตอเนื่อง

  ยุทธศาสตร

  พันธกิจท่ี 1 (Mission) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของตลาด

แรงงานในระดับประเทศและระดับสากล มี จำนวน  3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้

      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญใหกาวทันเทคโนโลยี  มี

จำนวน  3  กลยุทธ  

      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  มีจำนวน 2 กลยุทธ 

      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะของผูเรียนโดยความรวมมือของกลไกประชารัฐ มี

จำนวน  2  กลยุทธ

พันธกิจที่ 2  (Mission)  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  และสามารถใช

ชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข มีจำนวน  3  ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้

      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค  มีจำนวน 2 

กลยุทธ 

      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  บูรณาการดานคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค

ผานแผนการจัดการเรียนรู  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีจำนวน  2  กลยุทธ 

      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ปลูกจิตสำนึกดานจิตอาสาและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  มีจำนวน 2 กลยุทธ

พันธกิจที่ 3  (Mission)  พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ  และเจตคติที่ดี มีจำนวน 2 ประเด็น

ยุทธศาสตร 

      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาบุคลากรดานวิชาชีพ  มีจำนวน  2  กลยุทธ  

      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร  มีจำนวน  2  กลยุทธ 

พันธกิจที่  4 (Mission)  พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูดานวิชาชีพและวิชาการ  ของชุมชน  ทองถิ่น มี

จำนวน  3  ประเด็นยุทธศาสตร 

      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนรูตามความตองการของชุมชนและทองถิ่น  มี

จำนวน  2  กลยุทธ

      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  สงเสริม พัฒนา ตอยอดองคความรู  ภูมิปญญาทองถิ่น  มีจำนวน  1  กลยุทธ

      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาดานกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู

ของผูเรียน  ชุมชน  และทองถ่ิน   มีจำนวน  1  กลยุทธ  

พันธกิจที่  5  (Mission) บริหารจัดการสถานศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยกลไกประชารัฐ  มีจำนวน 2 

ประเด็นยุทธศาสตร  
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      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาระบบเครือขายประชารัฐใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง  มีจำนวน  1  

กลยุทธ

      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาลมีจำนวน  1  กลยุทธ 

  กลยุทธ

  พันธกิจท่ี 1 (Mission) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของตลาด

แรงงานในระดับประเทศและระดับสากล มี จำนวน  3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญใหกาวทันเทคโนโลยี  มี

จำนวน  3  กลยุทธ 

          กลยุทธ 1.  จัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบชิ้นงาน/โครงการ

          กลยุทธ 2.  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย

          กลยุทธ 3.  บูรณาการดานการจัดการเรียนรูอุทยานธรณีสตูล (SATUN GEOPARK) และภาษาอาเซียนใน

รายวิชา

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  มีจำนวน 2 กลยุทธ 

          กลยุทธ 1.  ประเมินมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ

          กลยุทธ 2.  ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะของผูเรียนโดยความรวมมือของกลไกประชารัฐ มี

จำนวน  2  กลยุทธ

          กลยุทธ 1.  จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ

          กลยุทธ 2.  จัดแหลงเรียนรูในสถานประกอบการ

พันธกิจที่ 2  (Mission)  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  และสามารถใช

ชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข มีจำนวน  3  ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค  มีจำนวน 2 

กลยุทธ 

          กลยุทธ 1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค

          กลยุทธ 2. สงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาของตนเองอยางตอเนื่อง

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  บูรณาการดานคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงคผาน

แผนการจัดการเรียนรู โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีจำนวน  2  กลยุทธ 

          กลยุทธ 1.  ปลูกจิตสำนึกผูเรียนโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ

          กลยุทธ 2.  สงเสริมผูเรียนดานกีฬาและนันทนาการ 

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ปลูกจิตสำนึกดานจิตอาสาและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  มีจำนวน 2 กลยุทธ
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          กลยุทธ 1.  สงเสริมใหผูเรียนบริการวิชาชีพ ใหกับ  ชุมชนและสังคม

          กลยุทธ 2.  ปลูกจิตสำนึกผูเรียนดานความมีวินัย ความรับผิดชอบ จิตอาสาตอสังคมและสิ่งแวดลอม

พันธกิจที่ 3  (Mission)  พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ  และเจตคติที่ดี มีจำนวน 2 ประเด็น

ยุทธศาสตร 

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาบุคลากรดานวิชาชีพ  มีจำนวน  2  กลยุทธ

         กลยุทธ 2.  สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการและวิชาชีพ

         กลยุทธ 1.  จัดอบรม  ประชุมสัมมานา  บุคลากร

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร  มีจำนวน  2  กลยุทธ 

         กลยุทธ 1.  จัดสวัสดิการ  สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

         กลยุทธ 2.  สงเสริมบุคลากรใหมีความกาวหนาในอาชีพ

พันธกิจที่  4 (Mission)  พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูดานวิชาชีพและวิชาการ  ของชุมชน  ทองถิ่น มี

จำนวน  3  ประเด็นยุทธศาสตร 

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนรูตามความตองการของชุมชนและทองถิ่น  มี

จำนวน  2  กลยุทธ

         กลยุทธ 1.  จัดทำแผนการเรียนโดยความรวมมือของชุมชน ทองถิ่น และสถานประกอบการ

         กลยุทธ  2.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  สงเสริม  พัฒนาตอยอดองคความรู  ภูมิปญญาทองถิ่น  มีจำนวน  1  กลยุทธ

         กลยุทธ 1.  การจัดการองคความรู

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาดานกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู

ของผูเรียน  ชุมชน  และทองถ่ิน   มีจำนวน  1  กลยุทธ

         กลยุทธ 1  พัฒนาสถานศึกษาดานอาคาร สถานที่ วัสดุ  ครุภัณฑ  สิ่งอำนวยความสะดวก

พันธกิจที่  5  (Mission) บริหารจัดการสถานศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยกลไกประชารัฐ  มีจำนวน 2 

ประเด็นยุทธศาสตร  

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาระบบเครือขายประชารัฐใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง  มีจำนวน  1  

กลยุทธ

         กลยุทธ 1.  จัดกิจกรรมสรางความรวมมือกับเครือขายประชารัฐ

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาลมีจำนวน  1  กลยุทธ

         กลยุทธ 1.  จัดกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
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  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย หนวยวิทยาลัยการอาชีพละงู รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อวท.ภาคใต

รางวัลบมเพราะระดับอาชีวศึกษา ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.

การบริหารการจัดการศูนยกำลังคนอาชีวศึกษา V-COP ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

องคการมาตรฐานดีเดน ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

องคการมาตรฐานดีเดน รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2563

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศุภรัตน สองเมือง

ขาไมคปรับระดับดวยรีโมท

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.สตูล

นายอัศนัย ใบเอ็ม

ขาไมคปรับระดับดวยรีโมท

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.สตูล

นายสุริยา ราหมาน

ขาไมคปรับระดับดวยรีโมท

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.สตูล

นายวินัย งะสมัน

ขาไมคปรับระดับดวยรีโมท

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.สตูล

นายบัญฑิต หลังเศษ

ขาไมคปรับระดับดวยรีโมท

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.สตูล

นางสาวกรธิมา แซลิ่ม

อุปกรณปอกและผากุงสด

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.สตูล

นางสาวกมลมาลย สุระภินันท รางวัล จังหวัด อศจ.สตูล
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

อุปกรณปอกและผากุงสด อื่น ๆ

นางสาวฮุสนา ปกติง

อุปกรณปอกและผากุงสด

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.สตูล

นายธีรพล ทองบุญ

อุปกรณปอกและผากุงสด

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.สตูล

นายเจริญศักดิ์ แซตัน

อุปกรณปอกและผากุงสด

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.สตูล

นายศุภกิจ เหมือนพะวงศ

เคร่ืองสลัดน้ำมันอเนกประสงค

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.สตูล

นายฐิติพงศ ทุมมาลี

เคร่ืองสลัดน้ำมันอเนกประสงค

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.สตูล

นายเจริญศักดิ์ แซตัน

เคร่ืองสลัดน้ำมันอเนกประสงค

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.สตูล

นายวีระศักดิ์ ดาหะหมาน

เคร่ืองสลัดน้ำมันอเนกประสงค

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.สตูล

นางยารีหนา สองเมือง

เคร่ืองสลัดน้ำมันอเนกประสงค

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.สตูล

นางสาวเพ็ญนภา หมีนสัน

อุปกรณตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องจักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ.สตูล

นายวัฒชัย เพ็ชรศรี

อุปกรณตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องจักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ.สตูล

นายธีรพล ทองบุญ

อุปกรณตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องจักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ.สตูล

นางสาววรรณวิศา เพชรสุข

อุปกรณตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องจักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ.สตูล
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศุภรัตน สองเมือง

เคร่ืองพนปุยพลังงานแสงอาทิตย

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ.สตูล

นายอัศนัย ใบเอ็ม

เคร่ืองพนปุยพลังงานแสงอาทิตย

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ.สตูล

นายณรงค ภักดี

เคร่ืองพนปุยพลังงานแสงอาทิตย

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ.สตูล

นายฮาหลีม หลีหาด

เคร่ืองพนปุยพลังงานแสงอาทิตย

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ.สตูล

นางสาวสุชานาถ สโมสร

เคร่ืองพนปุยพลังงานแสงอาทิตย

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ.สตูล

นายสุรศักดิ์ เด็นเก

ขนมลูกกอ 5 เซียน (5 Grains Snacks)
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สตูล

นางกาญจนา จอหวัง

ขนมลูกกอ 5 เซียน (5 Grains Snacks)
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สตูล

นางสาวสุวรรณา ละหมัน

ขนมลูกกอ 5 เซียน (5 Grains Snacks)
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สตูล

นางสาววรรณี ผอมเขียว

ขนมลูกกอ 5 เซียน (5 Grains Snacks)
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สตูล

นางสาววาสนา อีดหมาด

ขนมลูกกอ 5 เซียน (5 Grains Snacks)
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สตูล

นางสาวสุวรรดี จิ้วจวบ

ท่ีระลึกแหงกาลเวลา
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สตูล

นางวรีญา เหมมุน

ท่ีระลึกแหงกาลเวลา
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สตูล

นางทิพยวิมล ภักดี

ท่ีระลึกแหงกาลเวลา
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สตูล
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวนษภร สองเมือง

ท่ีระลึกแหงกาลเวลา
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สตูล

นายธีรศักดิ์ บิสนุม

โปรแกรมธนาคารโรงเรียน
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สตูล

นางอรสา รังสิโยกฤษฏ

โปรแกรมธนาคารโรงเรียน
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สตูล

นางสาวสุวรรณา ละหมัน

โปรแกรมธนาคารโรงเรียน
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สตูล

นางสาววรรณี แวอุมา

โปรแกรมธนาคารโรงเรียน
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สตูล

นางนพวรรณ มุงมานะชัย

โปรแกรมธนาคารโรงเรียน
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สตูล

นางสาวกัญญาภัค พลเสน

สบูสครับขาวอัลฮัม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ.สตูล

นางสาววรรณี แวอุมา

สบูสครับขาวอัลฮัม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ.สตูล

นายอดิสรณ นุยน้ำวงศ

สบูสครับขาวอัลฮัม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ.สตูล

นายกึกกอง พูนพานิช

สบูสครับขาวอัลฮัม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ.สตูล

นางนิตญา วีระบรรณ

สบูสครับขาวอัลฮัม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ.สตูล

นายยะโกบ หลงโซะ

การออกแบบตัวตนแบบระบบสมารทฟารมเมลอน
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สตูล

นายกึกกอง พูนพานิช

การออกแบบตัวตนแบบระบบสมารทฟารมเมลอน
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สตูล
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายบัญญัติ หลังเศษ

การออกแบบตัวตนแบบระบบสมารทฟารมเมลอน
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สตูล

นายศุภรัตน สองเมือง

การออกแบบตัวตนแบบระบบสมารทฟารมเมลอน
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สตูล

นางวรรณทิชา รอดเสน

การออกแบบตัวตนแบบระบบสมารทฟารมเมลอน
ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สตูล

นางสาวสุชานาถ สโมสร

ผานการทดสอบวัดความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวสุชานาถ สโมสร

ผานการอบรมหลักสูตรท่ีไดรับรองจากสำนักงาน ก.ค.ศ.

โครงการอบรมทักษะครูอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักพัฒนาสมรรถนะครู

และบุคลากรอาชีวศึกษา

นายสุรศักดิ์ เด็นเก

ผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูอาชีวศึกษาในการจัดการ

เรียนรูโครงการดวยการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ โดยการทำวิจัย

ทดลอง

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สถานบันการอาชีวศึกษา

เกษตรภาคใต

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2564

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนิกิฟ นิยอ

ทักษะงานฝกฝมือ ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายฐิติพงศ ทุมมาลี

ทักษะงานปรับอากาศยานยนต ระดับ ปวส.
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายวีระศักดิ์ ดาหะหมาน

ทักษะงานปรับอากาศยานยนต ระดับ ปวส.
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายบุญชัย จุลศรี

ทักษะงานจักรยานยนต ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายศุภกิจ เหมือนพะวงศ

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายธีรนนท ปกติง

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายบัญญัติ หลังเศษ

ทักษะการประกอบเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายธีรศักดิ์ บิสนุม

ทักษะการประกอบเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นางสาวฮุสนา ปกติง

ัทักษะการนำเสนอรายการนำเท่ียวในฐานมัคคุเทศกทองถ่ิน ระดับ ปวช.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายอัศนัย ใบเอ็ม

ทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายณรงค ภักดี

ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นางสาวสุชนาถ สโมสร

ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นางสาวจันจิรา แกงทอง

ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นางวรรณทิชา รอดเสน

การประกวดสุนทรพงจนภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายอดิสรณ นุยน้ำวงศ

การประกวดเลานิทานพ้ืนบาน ระดับ ปวช./ปวส.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นางวรรณทิชา รอดเสน

การประกวดรักการอานภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุริยา ราหมาน

การประกวดรองเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายบัญญัติ หลังเศษ

การประกวดรองเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายศุภรัตน สองเมือง

การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง หญิง ระดับ ปวช./ปวส.
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายสุริยา ราหมาน

การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง หญิง ระดับ ปวช./ปวส.
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายฮัซซาน นิ่งเบบ

การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง ชาย ระดับ ปวช./ปวส.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นางสาวจิณภัค หยงสตาร

การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส.
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นางสาวกัญญาภัค พลเสน

การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเปนภาษาอังกฤษ (English Public

Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นางนิตญา วีระบรรณ

การประกวดพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ (English Demonstration

Contest) ระดับ ปวช./ปวส.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นางอรสา รังสิโยกฤษฏ

การแขงขันตอบปญหาหนาท่ีพลเมือง และ ประวัติศาสตรชาติไทย ระดับ

ปวช.

ชนะเลิศ จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายสุชานาถ สโมสร

ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอาการศ ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ ภาค

อาชีวศึกษาภาค

ใต

นายณรงค ภักดี

ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอาการศ ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ ภาค

อาชีวศึกษาภาค

ใต
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางอรสา รังสิโยฏฤษฏ

การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมือง และ ประวัติศาสตรชาติไทย

ระดับ ปวช.

รางวัลอ่ืน

ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

ใต

นายบัญญัติ หลังเศษ

ัทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Intregate

Amplifier) กำลังไมนอยกวา 30x30 Watt ระดับ ปวช.

รางวัลอ่ืน

ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

ใต

นายธีรศักดิ์ บิสนุม

ัทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Intregate

Amplifier) กำลังไมนอยกวา 30x30 Watt ระดับ ปวช.

รางวัลอ่ืน

ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

ใต

นายธีรนนท ปกติง

ทักษาะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ระดับ ปวช.

รางวัลอ่ืน

ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

ใต

นายธีรนนท ปกติง

ทักษะงานเครื่อยนตเล็กแกสโซลีน ระดับ ปวช.

รางวัลอ่ืน

ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

ใต

นายบุญชัย จุลศรี

ทักษะงานจักรยานยนต ระดับ ปวช.

รองชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

ใต

นายนิกิฟ นิยอ

ััทักษะงานฝกฝมือ ระดับ ปวช.

รางวัลอ่ืน

ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

ใต

นางสาวจิณภัค หยงสตาร

การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส.

รางวัลอ่ืน

ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

ใต

นายสุริยา ราหมาน

การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง หญิง ระดับ ปวช./ปวส.
ชนะเลิศ ภาค

อาชีวศึกษาภาค

ใต

นายสุรศักดิ์ เด็นเก

ขนมสาหรายกลีบลำดวน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นางกาญจนา จอหวัง

ขนมสาหรายกลีบลำดวน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุวรรณา ละหมัน

ขนมสาหรายกลีบลำดวน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นางสาววรรณี ผอมเขียว

ขนมสาหรายกลีบลำดวน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นางสาวเพ็ญนภา หมีนสัน

เคร่ืองตำกะปะ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายธีรพล ทองบุญ

เคร่ืองตำกะป

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายวัฒชัย เพ็ชรศรี

เคร่ืองตำกะป

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นางสาวสุชานาถ สโมสร

เคร่ืองตำกะป

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายนิกิฟ นิยอ

เคร่ืองตำกะป

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายนิกิฟ นิยอ

อุปกรณชวยวัดระยะ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายวัฒชัย เพ็ชรศรี

อุปกรณชวยวัดระยะ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายธีรพล ทองบุญ

อุปกรณชวยวัดระยะ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นางสาววรรณวิศา เพชรสุข

อุปกรณชวยวัดระยะ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายณรงค ภักดี

อุปกรณชวยวัดระยะ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายศุภกิจ เหมือนพะวงศ

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางวรรณทิชา รอดเสน

อุปกรณแทงปาลมน้ำมันแบบผอนแรง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายกึกกอง พูนพานิช

อุปกรณแทงปาลมน้ำมันแบบผอนแรง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นางอรสา รังสิโยกฤษฏ

อุปกรณแทงปาลมน้ำมันแบบผอนแรง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายอดิสรณ นุยน้ำวงศ

อุปกรณแทงปาลมน้ำมันแบบผอนแรง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นางลลิตา แสงแกว

อุปกรณแทงปาลมน้ำมันแบบผอนแรง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นางสาวจิณภัค หยงสตาร

ผลิตภัณฑลบรอยเปอนจากสมปอย

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นางสาวกัญญาภัค พลเสน

ผลิตภัณฑลบรอยเปอนจากสมปอย

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นางสาววรรณี แวอุมา

ผลิตภัณฑลบรอยเปอนจากสมปอย

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นางนิตยา วีระบรรณ

ผลิตภัณฑลบรอยเปอนจากสมปอย

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายธีรศักดิ์ บิสนุม

อุปกรณแจงเตือนผูบุกรุกในสวน

รางวัลอ่ืน

ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

ใต

นายบัญญัติ หลังเศษ

อุปกรณแจงเตือนผูบุกรุกในสวน

รางวัลอ่ืน

ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

ใต

นายยะโกบ หลงโซะ

อุปกรณแจงเตือนผูบุกรุกในสวน

รางวัลอ่ืน

ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

ใต

นายสุริยา ราหมาน

อุปกรณแจงเตือนผูบุกรุกในสวน

รางวัลอ่ืน

ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

ใต
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางอรสา รังสิโยกฤษฏ

อุปกรณแจงเตือนผูบุกรุกในสวน

รางวัลอ่ืน

ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

ใต

นายฐิติพงศ ทุมมาลี

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายวีระศักดิ์ ดาหะหมาน

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นายธีรนนท ปกติง

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

นางยารีหนา สองเมือง

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดสตูล

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธิณพัฒน ติงหวัง

ขาไมคปรับระดับดวยรีโมท
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวีรยุทธ หมาดงะ

ขาไมคปรับระดับดวยรีโมท
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายศรัณย ปนดิกา

ขาไมคปรับระดับดวยรีโมท
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวัชรพล ทิพยกิ้ม

ขาไมคปรับระดับดวยรีโมท
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสราวุธ โพธิรัตน

ขาไมคปรับระดับดวยรีโมท
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวพิยดา และโรจน

ขาไมคปรับระดับดวยรีโมท
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวินิทร หาหลี รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

ขาไมคปรับระดับดวยรีโมท

นายสุทธินัย คงคาเพชร

ขาไมคปรับระดับดวยรีโมท
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายปรัชชานนท พิณนุกูล

ขาไมคปรับระดับดวยรีโมท
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายนฤพันธ์ิ ทิพกิ้ม

ขาไมคปรับระดับดวยรีโมท
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาววรัญญา ยานา

อุปกรณปอกและผากุงสด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวอัมธิดา ศรีหมื่น

อุปกรณปอกและผากุงสด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวนาลิน สุวาหลำ

อุปกรณปอกและผากุงสด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวกิฟฟารีน นาดมา

อุปกรณปอกและผากุงสด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสิงหา อาโป

อุปกรณปอกและผากุงสด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวนิชาภัทร โพธิรัตน

อุปกรณปอกและผากุงสด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวรัตนา เล็งเจะ

อุปกรณปอกและผากุงสด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายปยณัติ มัจฉา

อุปกรณปอกและผากุงสด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอิฟฟาน ดินนุย

อุปกรณปอกและผากุงสด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายชัชพิสิฐ อินทรภักดิ์

อุปกรณปอกและผากุงสด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

สำนักงวานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายฟาติน เมืองจันทรบุรี

เคร่ืองสลัดน้ำมันอเนกประสงค
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวซากีนะ ตาเอ็น

เคร่ืองสลัดน้ำมันอเนกประสงค
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธนวัฒน แซจู

เคร่ืองสลัดน้ำมันอเนกประสงค
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอับดุลกาซี ดอลาจิ

เคร่ืองสลัดน้ำมันอเนกประสงค
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธนวัฒน ตนกันยา

เคร่ืองสลัดน้ำมันอเนกประสงค
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวปรีมา มองพรา

เคร่ืองสลัดน้ำมันอเนกประสงค
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายพีรพัฒน งะหมาด

เคร่ืองสลัดน้ำมันอเนกประสงค
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายศุภกร แกวมณี

เคร่ืองสลัดน้ำมันอเนกประสงค
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสิทธิศักดิ์ เพ็งชวย

เคร่ืองสลัดน้ำมันอเนกประสงค
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายทรงกรด คงพูนเพ่ิม

เคร่ืองสลัดน้ำมันอเนกประสงค
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายพุฒิพงค ยาหงา

อุปกรณตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องจักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายพีรพัฒน เกล้ียงแกว

อุปกรณตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องจักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอดิศร สันยาหนี

อุปกรณตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องจักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายริสกี เหมรา

อุปกรณตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องจักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายนูรุสดีน หวันแก

อุปกรณตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องจักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธวัฒชัย อุปสม

อุปกรณตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องจักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธนัท โชติมันต

อุปกรณตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องจักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธนายุต หมาดอี

อุปกรณตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องจักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธนากร ศิริสม

อุปกรณตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องจักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงวานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอาซาน ลาทัพ

อุปกรณตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องจักรยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายนวพล ทองโท

เคร่ืองพนปุยพลังงานแสงอาทิตย

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวอัญธิกา ชัยศิริ

เคร่ืองพนปุยพลังงานแสงอาทิตย

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวอัญธิกา ชัยศิริ

เคร่ืองพนปุยพลังงานแสงอาทิตย

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายพลพล ริสปุก

เคร่ืองพนปุยพลังงานแสงอาทิตย

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณัฐพล กาดเส็น

เคร่ืองพนปุยพลังงานแสงอาทิตย

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวเกศศิริ อุนใจ

ขนมลูกกอ 5 เซียน (5 Grains Snacks)
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาววรรณกานต ทุงยอ

ขนมลูกกอ 5 เซียน (5 Grains Snacks)
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวนัจมีย ชายเหตุ

ขนมลูกกอ 5 เซียน (5 Grains Snacks)
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

นายพิชยา ยาหมาย

ขนมลูกกอ 5 เซียน (5 Grains Snacks)
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวบายัน หะมะ

ขนมลูกกอ 5 เซียน (5 Grains Snacks)
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวนิสรีน นาคสงา

ขนมลูกกอ 5 เซียน (5 Grains Snacks)
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวกัสณา เกนุย

ขนมลูกกอ 5 เซียน (5 Grains Snacks)
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวอามีเราะห อยูดี

ขนมลูกกอ 5 เซียน (5 Grains Snacks)
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวอัสมะ แลตอง

ขนมลูกกอ 5 เซียน (5 Grains Snacks)
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายฮากีมีน หะยีมาแน

ขนมลูกกอ 5 เซียน (5 Grains Snacks)
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวมัยซาเราะห จิตเท่ียง

ท่ีระลึกแหงกาลเวลา
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวณัฐณิชา เลาเทียนวงศ

ท่ีระลึกแหงกาลเวลา
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวพรชิตา หมันยอง

ท่ีระลึกแหงกาลเวลา
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวเมรีตะ รายา

ท่ีระลึกแหงกาลเวลา
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวปนัตดา หม่ืนหลี

ท่ีระลึกแหงกาลเวลา
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายศุภโชค เวชรังษี

ท่ีระลึกแหงกาลเวลา
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวสุดารัตน บุญพล

ท่ีระลึกแหงกาลเวลา
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวยุวัยนีย ปริยะ

ท่ีระลึกแหงกาลเวลา
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวสุทธิดา เตงชู

ท่ีระลึกแหงกาลเวลา
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายฮากีมีน หะยีมะแน

โปรแกรมธนาคารโรงเรียน
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอาลัน ตานาคา

โปรแกรมธนาคารโรงเรียน
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวริทธนันท ปาละสัน

โปรแกรมธนาคารโรงเรียน
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายพิชยา ยาหมาย

โปรแกรมธนาคารโรงเรียน
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายศุภกร สุขแกว

โปรแกรมธนาคารโรงเรียน
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอารัต มัจฉา

โปรแกรมธนาคารโรงเรียน
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายชลวิทย ยาหยาหมัน

โปรแกรมธนาคารโรงเรียน
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุลาวัล มาสมาน

โปรแกรมธนาคารโรงเรียน
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธัญญพิสิทฐ แดงนุย

โปรแกรมธนาคารโรงเรียน
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอับดุลอาซีร วาโระ

โปรแกรมธนาคารโรงเรียน
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณัฐพล ศรียานทร

สบูสครับขาวอัลฮัม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาววาสนา ตอติด

สบูสครับขาวอัลฮัม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาววรรณิดา มาศมาน

สบูสครับขาวอัลฮัม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวภรณอุมา จิตรมุง

สบูสครับขาวอัลฮัม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวลีนา ขุนรายา

สบูสครับขาวอัลฮัม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวสุนันญา หาหลัง

สบูสครับขาวอัลฮัม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวจัลวาตีย สอเหลบ

สบูสครับขาวอัลฮัม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอภิรักษ อิ่มแยม

สบูสครับขาวอัลฮัม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวมยุรฉัตร ใจสมุทร

สบูสครับขาวอัลฮัม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวนิชภัทร โพธิรัตน

สบูสครับขาวอัลฮัม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปรินทร นาคพันธ์ิ

การออกแบบตัวตนแบบระบบสมารทฟารมเม

ลอน

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายปรัชชานนท พิณนุกุล

การออกแบบตัวตนแบบระบบสมารทฟารมเม

ลอน

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวสุมินตรา ทอดทิ้ง

การออกแบบตัวตนแบบระบบสมารทฟารมเม

ลอน

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณัฐพงศ นกนวล

การออกแบบตัวตนแบบระบบสมารทฟารมเม

ลอน

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสุธา ดินเตบ

การออกแบบตัวตนแบบระบบสมารทฟารมเม

ลอน

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2564

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายณัฐพล ศุภกิจกุล

ทักษะงานฝกฝมือ ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายซากีฟ หลีหาด

ทักษะงานฝกฝมือ ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายฟาติน เมืองจันทรบุรี

ทักษะงานปรับอากาศยานยนต ระดับ ปวส.
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายสิทธิศักดิ์ เพ็งชวย

ทักษะงานปรับอากาศยานยนต ระดับ ปวส.
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายณภัทร บาโงย

ทักษะงานจักรยานยนต ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายวิศรุต แซะหมูด

ทักษะงานจักรยานยนต ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายวรนันต หวันตาหลา

ทักษะงานจักรยานยนต ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายฐิติวัชร จันทรัตน

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายทนงศักดิ์ ชูสงดำ

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายอัฒฑวิชญ บุตรดำรงค

ทักษะการประกอบเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายสุทิวัส เสนสาย

ทักษะการประกอบเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาววัชราภรณ ใจสมุทร

ัทักษะการนำเสนอรายการนำเท่ียวในฐานมัคคุเทศกทองถ่ิน ระดับ

ปวช.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาววาสนา ตอติด

ัทักษะการนำเสนอรายการนำเท่ียวในฐานมัคคุเทศกทองถ่ิน ระดับ

ปวช.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายนฤพันธ์ิ ทิพยกิ้ม

ทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายสราวุฒิ หนูรอด

ทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายภูวนัย คูหามุกข

ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกิตติพงษ นกเกษม

ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวเกตศินี อัลมาตร

ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวสุวรรณลี สารินทร

ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวกิ่งใจ อมรเวช

การประกวดสุนทรพงจนภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวณัฐชา ดิษโสภา

การประกวดเลานิทานพ้ืนบาน ระดับ ปวช./ปวส.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายเบญจรัตน คงแดง

การประกวดรักการอานภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวเจนจิรา บัญฑิตย

การประกวดรองเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายอิบนุน ลาเตะ

การประกวดรองเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายอิบนุน ลาเตะ

การประกวดรองเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวจัทรกานติ์ เกษม

การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง หญิง ระดับ ปวช./ปวส.
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายอดิสร เสียมไหม

การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง ชาย ระดับ ปวช./ปวส.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายกิตติพงศ เตะสวน

การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส.
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจัหวัดสตูล

นางสาววรรณิดา มาศมาน

การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเปนภาษาอังกฤษ (English Public

รองชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส.

นางสาวนิสรา มีชาวนา

การประกวดพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ (English Demonstration

Contest) ระดับ ปวช./ปวส.

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวปนัดดา หม่ืนหลี

การแขงขันตอบปญหาหนาท่ีพลเมือง และ ประวัติศาสตรชาติไทย

ระดับ ปวช.

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวยูไวรียะ งะสมัน

การแขงขันตอบปญหาหนาท่ีพลเมือง และ ประวัติศาสตรชาติไทย

ระดับ ปวช.

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายภูวนัย คูหามุข

ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอาการศ ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคใต

นายกิตติพงษ นกเกษม

ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอาการศ ระดับ ปวช.
ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคใต

นางสาวยูไวรียะ งะสมัน

การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมือง และ ประวัติศาสตรชาติ

ไทย ระดับ ปวช.

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค อาชีวศึกษาภาคใต

นางสาวปนัดดา หม่ืนหลี

การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมือง และ ประวัติศาสตรชาติ

ไทย ระดับ ปวช.

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค อาชีวศึกษาภาคใต

นายอัฒฑวิชญ บุตรดำรงค

ัทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่

(Intregate Amplifier) กำลังไมนอยกวา 30x30 Watt ระดับ ปวช.

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค อาชีวศึกษาภาคใต

นายสุทิวัส เสนสาย

ัทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่

(Intregate Amplifier) กำลังไมนอยกวา 30x30 Watt ระดับ ปวช.

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค อาชีวศึกษาภาคใต



19/1/66 20:44 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

https://vesar.org/#/print_sar/2021/0402 46/99

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายฐิติวัชร จันทรัตน

ทักษาะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ระดับ ปวช.

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค อาชีวศึกษาภาคใต

นายทนงศักดิ์ ชูสงดำ

ทักษาะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ระดับ ปวช.

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค อาชีวศึกษาภาคใต

นายณภัทร บาโงย

ทักษะงานจักรยานยนต ระดับ ปวช.

รองชนะ

เลิศ
ภาค อาชีวศึกษาภาคใต

นายวิศรุต แซะหมูด

ทักษะงานจักรยานยนต ระดับ ปวช.

รองชนะ

เลิศ
ภาค อาชีวศึกษาภาคใต

นายณัฐพล ศุภกิจกุล

ััทักษะงานฝกฝมือ ระดับ ปวช.

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค อาชีวศึกษาภาคใต

นายกิตติพงศ เตะสวน

การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส.

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค อาชีวศึกษาภาคใต

นางสาวอาทิตยา เกตุทองดี

การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส.

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค อาชีวศึกษาภาคใต

นางสาวอาทิตยา เกตุทองดี

การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส.
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวจันทรกานติ์ เกษม

การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง หญิง ระดับ ปวช./ปวส.
ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคใต

นางสาวฮัสมะ แลตอง

ขนมสาหรายกลีบลำดวน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายฮากีมีน หะยีมาแน

ขนมสาหรายกลีบลำดวน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายอัครพล อัครพิชญกุล

ขนมสาหรายกลีบลำดวน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวกรรณิการ เรืองสวาง

ขนมสาหรายกลีบลำดวน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวาซิม ติงหวัง

ขนมสาหรายกลีบลำดวน
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายพิชยา ยาหมาย

ขนมสาหรายกลีบลำดวน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายวริทธนันท ปาละสัน

ขนมสาหรายกลีบลำดวน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวธัญชนก งะสยัง

ขนมสาหรายกลีบลำดวน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายอัยมาน หวันสู

ขนมสาหรายกลีบลำดวน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวเนตรชนก คงสม

ขนมสาหรายกลีบลำดวน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายศอบิร พรหมทอง

เคร่ืองตำกะป

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวธินันญา นาคสงา

เคร่ืองตำกะป

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายพุฒิพงศ ยาหงา

เคร่ืองตำกะป

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายชัชพิสิฐ อินทรภักดิ์

เคร่ืองตำกะป

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายอนลัส ทุยอีด

เคร่ืองตำกะป

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายธีระพัฒน เกลี้ยงแกว

เคร่ืองตำกะป

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายอัสดี บูเก็ม

เคร่ืองตำกะป

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธนกร ศิริสม

เคร่ืองตำกะป

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายธนายุต หมาดอี

เคร่ืองตำกะป

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายวงศกร โดยเจริญ

เคร่ืองตำกะป

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายธนายุต หมาดอี

อุปกรณชวยวัดระยะ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายชัชพิสิฐ อินทรภักดิ์

อุปกรณชวยวัดระยะ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายสิงหา อาโป

อุปกรณชวยวัดระยะ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายพุฒิพงศ ยาหงา

อุปกรณชวยวัดระยะ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายซากิฟ หลหมาด

อุปกรณชวยวัดระยะ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวเมริตะ รายา

อุปกรณชวยวัดระยะ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายธนกร ศิริสม

อุปกรณชวยวัดระยะ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายนูรุดดีน หวันเก

อุปกรณชวยวัดระยะ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายอดิสร สันยาหนี

อุปกรณชวยวัดระยะ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายศอบิธ พรหมทอง

อุปกรณชวยวัดระยะ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายฐิติวัชร จันทรรัตน

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายดรัณภพ ขวัญทอง

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายสมประสงค เจิมขวัญ

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายสมประสงค เจิมขวัญ

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวสุทธิกานต แกวยอด

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายทนงศักดิ์ ชูสงดำ

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายศุภวัฒน นาคสงา

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวซากีนะ ตาเอ็น

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวสุนันญา หาหลัง

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวนัสรีดา อุศมา

อุปกรณแทงปาลมน้ำมันแบบผอนแรง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายนาวาวี รายา

อุปกรณแทงปาลมน้ำมันแบบผอนแรง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นงสาวสกุณา บิลลิหมัด

อุปกรณแทงปาลมน้ำมันแบบผอนแรง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายอิบรอฮีม วาโระ

อุปกรณแทงปาลมน้ำมันแบบผอนแรง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธีรวิทย เพชรยอย

อุปกรณแทงปาลมน้ำมันแบบผอนแรง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวจัลวาตีย สอเหลบ

อุปกรณแทงปาลมน้ำมันแบบผอนแรง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายวัญชิด หวันสาเหล

อุปกรณแทงปาลมน้ำมันแบบผอนแรง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายอรุณ มะสันต

อุปกรณแทงปาลมน้ำมันแบบผอนแรง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายอมรวัฒน ขวัญจันทร

อุปกรณแทงปาลมน้ำมันแบบผอนแรง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายธนโชติ คงแดง

อุปกรณแทงปาลมน้ำมันแบบผอนแรง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายสุธา ดินเตบ

อุปกรณแจงเตือนผูบุกรุกในสวน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

นายอนุชัย เดชอรัญ

อุปกรณแจงเตือนผูบุกรุกในสวน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

นายรอมฏอน โอมมณี

อุปกรณแจงเตือนผูบุกรุกในสวน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

นายประวิทย หนอยา

อุปกรณแจงเตือนผูบุกรุกในสวน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักงาคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

นางสาวนัศรีดา อุศมา

อุปกรณแจงเตือนผูบุกรุกในสวน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

นางสาวยูไวรียะ งะสมัน

อุปกรณแจงเตือนผูบุกรุกในสวน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

นางสาวจัลวาตีย สอเหลบ

อุปกรณแจงเตือนผูบุกรุกในสวน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักงาคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุทธิการต แกวยอด

อุปกรณแจงเตือนผูบุกรุกในสวน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

นายนาวาวี รายา

อุปกรณแจงเตือนผูบุกรุกในสวน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

นางสาวปนัตดา หม่ืนหลี

อุปกรณแจงเตือนผูบุกรุกในสวน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

นายฐิติวัชร จันทรัตน

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายดรัณภพ ขวัญทอง

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายสมประสงค เจิมขวัญ

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวสุทธิการนต แกวยอด

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายนงศักดิ์ ชูสงดำ

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นายศุภวัฒน นาคสงา

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวซากีนะ ตาเอ็น

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาวสุนันญา หาหลัง

อุปกรณรับผลทุเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล
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สวนที่ 3

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพละงู ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1 การดูแบบและแนะแนวผูเรียน

  1.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูสำเร็จการศึกษา  193 คน

  1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษา 58.66 

  1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก พึงพอใจในการดูแลและแนะแนวผูเรียนของ

สถานศึกษา อยูในระดับ  ปานกลาง

1.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

  1.2.1) เชิงปริมาณ : 1. จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  100 คน

                       2. จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  62 คน 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบอาชีวศึกษา  จำนวน  62  คน  

  1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการอาชีพอิสร อยูใน

ระดับ  ยอดเยี่ยม

1.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

  1.3.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

ปฏิบัติ  3  ขอ

  1.3.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  

  1.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษานำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไป
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ใชประโยชนหรือเผยแพร อยูในระดับ  ดี

1.4  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

  1.4.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษาะวิชาชีพ  จำนวน  

47  คน

  1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ  จำนวน 47  คน

  1.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

  1.5.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  จำนวน  

210  คน

  1.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 94.59

  1.5.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ   อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

  1.6.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) จำนวน  -  คน

  1.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET)     

  1.6.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

อยูในระดับ  กำลังพัฒนาเนื่องจากงดการสอบ V-NETดวยสถานการณการแพรระบาดของโรค

โควิด

1.7 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา

  1.7.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามี

งานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

จำนวน  328  คน

  1.7.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษาปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามี

งานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

94.79

  1.7.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ
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ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

1. ดานความรู

2. ดานทักษะและการประยุกตใช

2. ดานทักษะและการประยุกตใช

2.1 การดูแบและแนะแนวผูเรียน

  2.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูสำเร็จการศึกษา  193 คน

  2.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษา 58.66

  2.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก พึงพอใจในการดูแลและแนะแนวผูเรียนของ

สถานศึกษา อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

2.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

  2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 62 คน

                        2. จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  62 คน 

  2.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบอาชีวศึกษา  จำนวน  62  คน  

  2.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง

สถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการอาชีพอิสระอยูในระดับ  

ยอดเยี่ยม

2.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

  2.3.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

ปฏิบัติ  3  ขอ

  2.3.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  

  2.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษานำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไป

ใชประโยชนหรือเผยแพร อยูในระดับ  ดี

2.4  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

  2.4.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษาะวิชาชีพ  จำนวน  

47  คน

  2.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ  จำนวน 47  คน
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  2.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

  2.5.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  จำนวน  

210  คน

  2.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 94.79

  2.5.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ   อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

  2.6.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) จำนวน  -  คน

  2.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET)    - 

  2.6.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

อยูในระดับ  กำลังพัฒนาเนื่องจากงดการสอบ V-NETดวยสถานการณการแพรระบาดของโรค

โควิด

2.7 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา

  2.7.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามี

งานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

จำนวน  328  คน

  2.7.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษาปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามี

งานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

94.79 

  2.7.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
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  1) ผลสัมฤทธิ์

2.1 การดูแบและแนะแนวผูเรียน

  2.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูสำเร็จการศึกษา  193 คน

  2.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษา 58.66 

  2.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก พึงพอใจในการดูแลและแนะแนวผูเรียนของ

สถานศึกษา อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

2.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

  2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 100 คน

                        2. จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 62 คน 

  2.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบอาชีวศึกษา  จำนวน  62  คน  

  2.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง

สถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการอาชีพอิสร อยูในระดับ  

ยอดเยี่ยม

2.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

  2.3.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

ปฏิบัติ  3  ขอ

  2.3.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  

  2.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษานำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไป

ใชประโยชนหรือเผยแพร อยูในระดับ  ดี

2.4  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

  2.4.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษาะวิชาชีพ  จำนวน  

47  คน

  2.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ  จำนวน 47  คน

  2.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

  2.5.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  จำนวน  
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210  คน

  2.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 94.59

  2.5.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ   อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

  2.6.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) จำนวน  -  คน

  2.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET)    

  2.6.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

อยูในระดับ  กำลังพัฒนาเนื่องจากงดการสอบ V-NETดวยสถานการณการแพรระบาดของโรค

โควิด

2.7 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา

  2.7.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามี

งานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

จำนวน  193  คน

  2.7.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษาปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามี

งานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

58.66 

  2.7.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน

  3.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูสำเร็จการศึกษา  193 คน
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  3.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษา รอยละ 58.66

  3.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก พึงพอใจในการดูแลและแนะแนวผูเรียนของ

สถานศึกษา อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  3.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  

จำนวน  770  คน                

  3.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หรือผล

การประเมิน อวท หรือ อกท. รอยละ 100  

  3.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง

สถานศึกษาในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค อยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม

3.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

  3.3.1) เชิงปริมาณ : 1. จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  100 คน

                        2. จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  62 คน 

  3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบอาชีวศึกษา  จำนวน  62  คน  

  3.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง

สถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการอาชีพอิสร อยูในระดับ  

ยอดเยี่ยม

3.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

  3.4.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

ปฏิบัติ  3  ขอ

  3.4.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  

  3.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษานำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไป

ใชประโยชนหรือเผยแพร อยูในระดับ  ดี

3.5  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

  3.5.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษาะวิชาชีพ  จำนวน  

47  คน
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  3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ  จำนวน  47  คน

  3.5.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

  3.6.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  จำนวน  

210  คน

  3.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 94.59

  3.6.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ   อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

  3.7.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) จำนวน  -  คน

  3.7.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET)   -

  3.7.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

อยูในระดับ  กำลังพัฒนาเนื่องจากงดการสอบ V-NETดวยสถานการณการแพรระบาดของโรค

โควิด

3.8 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา

  3.8.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามี

งานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

จำนวน  193  คน

  3.8.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษาปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามี

งานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

58.66 

  3.8.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหกับการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา

  3.9.1)  เชิงปริมาณ  : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา รอยละ 100 
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  3.9.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับคา

คะแนน  5 คะแนน

  3.9.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนรวมเกี่ยวของใหการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในการบริการชุมชนและจิตอาสา  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

  2) จุดเดน

  -  สถานศึกษามีการบริหารจัดการ ที่ไดรับความรวมมือของบุคลากรทุกฝาย

      -  สถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะและมีการปรับปรุงรายวิชาตามความตองการของสถานประกอบการ

และทันตอการเปล่ียนแปลง

     ดานเทคโนโลยี โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย

      -  สถานศึกษามีการบริหารทางดานวิชาการและดานวิชาชีพแกชุมชน

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  - สถานศึกษาตองจัดใหมีครูที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา ตรงตามสาขาวิชาที่สอน

    - สถานศึกษาจัดใหเขารวมการอบรมและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง

  4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

  - สถานศึกษาควรใหครูที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา ตรงตามสาขาวิชาที่สอน สามารถจัดการเรียน

การสอนใหแกผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น

    - สถานศึกษาจัดใหครูทุกคน เขารวมการอบรมและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องตามเกณฑที่กำหนด

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1) ผลสัมฤทธิ์

1. ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

  1.1.1)  เชิงปริมาณ  : รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลัก

ฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  รอยละ 100

  1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรรถนะอยางเปนระบบ 

จำนวน  7  แผนก

  1.1.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับ
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ยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม

  1.2.1)  เชิงปริมาณ  : จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ 

หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  จำนวน 38 

รายวิชา

  1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรรถ

นะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม รอยละ 100

  1.2.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับรุง

รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

1.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ

  1.3.1)  เชิงปริมาณ  : รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ  รอยละ 

100 

  1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู  จำนวน 7 แผนก

วิชา

  1.3.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับ

คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

1.4 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน

  1.4.1)  เชิงปริมาณ  : จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน

เปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน   จำนวน 43 คน 

  1.4.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู

เรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 100 

  1.4.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับ

คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ  ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชเปนแบบอยาง

ในการจัดการเรียนการสอน  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี
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  1) ผลสัมฤทธิ์

2.1  การจัดการเรียนการสอน

  2.1.1)  เชิงปริมาณ  : 1. จำนวครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน   

จำนวน  42  คน 

                         2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน  จำนวน 

43 คน 

                         3. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  จำนวน  43 คน

                         4. จำนวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง

การเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  43  คน 

                         5. จำนวนครูผูสอนที่มำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแก

ปญหาการจัดการเรียนรู  จำนวน  43 คน 

  2.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  รอยละ 

100 

  2.1.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน

  2.2.1  เชิงปริมาณ  : 1. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จำนวน 43 คน

                         2. จำนวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียน

และรายวิชาเปนปจจุบัน  จำนวน  43  คน

                         3. จำนวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี

บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  จำนวน  43  คน

                         4. จำนวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจใน

การเรียน  จำนวน  43 คน 

                         5. จำนวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุุคคลดานการเรียนและ

ดานอื่นๆ จำนวน  43  คน

  2.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน  รอยละ 

100

  2.2.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับตอ

คุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม
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2.3 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

  2.3.1)  เชิงปริมาณ  : จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

จำนวน  8 หอง

  2.3.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  8 หอง

  2.3.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับตอ

คุณภาพการเขาถึงระบบอิเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยูใน

ระดับ  ยอดเยี่ยม

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

3.1  การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ

  3.1.1  เชิงปริมาณ  : 1. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา

วิชาชีพ  จำนวน  43 คน

                         2. จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 

จำนวน 5 คน

                         3. จำนวนครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  43 คน

                         4. จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพ  จำนวน  43 คน 

                         5. จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได

รับการยอมรับหรือเผยแพร  จำนวน  43  คน 

  3.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

รอยละ 100

  3.1.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับตอ

สมรรถนะของครูผูสอน อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

  3.2.1)  เชิงปริมาณ  : รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา   

รอยละ 100
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  3.2.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ระดับ

คาแนน 5 คะแนน

  3.2.3) ผลสะทอน    : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการ

บริหารสถานศึกษา  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

3.3 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา

  3.3.1)  เชิงปริมาณ  : มีระบเครือขายอิเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายใน

สถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ รอยละ 100 

  3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  ระดับคาคะแนน  5 คะแนน

  3.3.3) ผลสะทอน   : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถาน

ศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  3.4.1)  เชิงปริมาณ  : 1. รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  รอย

ละ  100

                          2. รอยละของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี  รอยละ  100

  3.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คา

คะแนน  5 คะแนน 

  3.4.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  อยูในระดับ  ยอดเย่ียม

3.5 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

  3.5.1)  เชิงปริมาณ  : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการ

จัดการเรียนการสอน รอยละ 100 

  3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน ระดับคาคะแนน 5 คะแนน

  3.5.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการ

ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

3.6 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม

  3.6.1  เชิงปริมาณ  : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับการพัฒนา

ใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู  รอยละ 100 

  3.6.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
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ฝกงานหรืองานฟารม  ระดับคาคะแนน 5 คะแนน

  3.6.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของเขามาใชบริการ 

อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม อยูในนระดับ  ยอดเยี่ยม

3.7 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

  3.7.1)  เชิงปริมาณ  : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปาการ

คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อภายในและระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบำรุง

รักษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง รอยละ 100 

  3.7.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ระดับคา

คะแนน 5 คะแนน

  3.7.3) ผลสะทอน   : ความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  อยูใน

นระดับ  ยอดเยี่ยม

3.8 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

  3.8.1)  เชิงปริมาณ  : รอยละของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ รอยละ 

100 

  3.8.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  ระดับคา

คะแนน 5 คะแนน

  3.8.3) ผลสะทอน   : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  

อยูในนระดับ  ยอดเยี่ยม

3.9 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา

  3.9.1)  เชิงปริมาณ  : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงานและ

สถานศึกษา   100  Mbps

  3.9.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงาน

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ระดับคาคะแนน 5 คะแนน

  3.9.3) ผลสะทอน   : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ

การใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

3.10 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

  3.10.1)  เชิงปริมาณ  : จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 8 หอง

  3.10.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงาน

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ระดับคาคะแนน 5 คะแนน
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  3.10.3) ผลสะทอน   : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ

การใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี

  4.1.1)  เชิงปริมาณ  : 1. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา

วิชาชีพ  จำนวน  43 คน

                         2. จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 

จำนวน 5 คน

                         3. จำนวนครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  43 คน

                         4. จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพ  จำนวน  43 คน 

                         5. จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได

รับการยอมรับหรือเผยแพร  จำนวน  43  คน 

  4.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

รอยละ 100

  4.1.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับ

ยกยองการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

  4.2.1) เชิงปริมาณ  : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการ

จัดการเรียนการสอน รอยละ 100 

  4.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน ระดับคาคะแนน 5 คะแนน

  4.2.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการ

ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

  4.3.1)  เชิงปริมาณ  : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา รอยละ 100 



19/1/66 20:44 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

https://vesar.org/#/print_sar/2021/0402 70/99

  4.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับคา

คะแนน  5 คะแนน

  4.3.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนรวมเกี่ยวของใหการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในการบริการชุมชนและจิตอาสา  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

4.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา

  4.4.1)  เชิงปริมาณ  : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงานและ

สถานศึกษา   500  Mbps

  4.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงาน

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ระดับคาคะแนน 5 คะแนน

  4.4.3) ผลสะทอน   : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ

การใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

4.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

  4.5.1)  เชิงปริมาณ  : จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ใน

การจัดการเรียนการสอน จำนวน 8 หอง

  4.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงาน

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ระดับคาคะแนน 5 คะแนน

  4.5.3) ผลสะทอน   : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ

การใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

  2) จุดเดน

  -  สถานศึกษามีการบริหารจัดการ ที่ไดรับความรวมมือของบุคลากรทุกฝาย

-  สถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะและมีการปรับปรุงรายวิชาตามความตองการของสถานประกอบการและทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง

   ดานเทคโนโลยี โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย

-  สถานศึกษามีการบริหารทางดานวิชาการและดานวิชาชีพแกชุมชน

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  - สถานศึกษาตองจัดใหมีครูที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา ตรงตามสาขาวิชาที่สอน

 - สถานศึกษาจัดใหเขารวมการอบรมและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง

  4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
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  - สถานศึกษาควรใหครูที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา ตรงตามสาขาวิชาที่สอน สามารถจัดการเรียน

การสอนใหแกผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น

 - สถานศึกษาจัดใหครูทุกคน เขารวมการอบรมและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องตามเกณฑที่กำหนด

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1) ผลสัมฤทธิ์

1. ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

1) ผลสัมฤทธิ์

1. ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

1.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

  1.1.1)  เชิงปริมาณ  : 1. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา

วิชาชีพ  จำนวน   43 คน

                        2. จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป  

จำนวน 5  คน

                        3. จำนวนครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ

มาใชในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  43  คน 

                        4. จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพ  จำนวน  43  คน

                        5. จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร   จำนวน  43  คน

  1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

รอยละ 100 

  1.1.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอ

สมรรถนะของครูผูสอน  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

  1.2.1)  เชิงปริมาณ  : รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา  
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รอยละ 100 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  ผล

การประเมินระดับคาคะแนน 5  คะแนน 

  1.2.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ

บริหารสถานศึกษา อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

1.3 การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

  1.3.1)  เชิงปริมาณ  : มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายใน

สถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติครบ 5 ขอ  

  1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา   ระดับคาคะแนน 5  คะแนน 

  1.3.3) ผลสะทอน   : สถานศึกษาทีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถาน

ศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน  อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

1.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

  1.4.1)  เชิงปริมาณ  : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการ

จัดการเรียนการสอน รอยละ 100 

  1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน ระดับคาคะแนน 5  คะแนน 

  1.4.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ

ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา

  1.5.1)  เชิงปริมาณ  : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  จำนวน 10 

กิจกรรม

  1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับคา

คะแนน 5  คะแนน 

  1.5.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูทีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยอยอง

สถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา  อยูระดับ  ยอดเยี่ยม

4.3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
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  1) ผลสัมฤทธิ์

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

  2.1.1)  เชิงปริมาณ  : จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

จำนวน  11 ชิ้น           

  2.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย  รอยละ 100

  2.1.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษานำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไป

ใชประโยชนหรือเผยแพร  ยอดเยี่ยม

2.2  การจัดการเรียนการสอน

  2.2.1)  เชิงปริมาณ  : 1. จำนวครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน   

จำนวน  42  คน 

                         2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน  จำนวน 

43 คน 

                         3. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  จำนวน  43 คน

                         4. จำนวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง

การเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  43  คน 

                         5. จำนวนครูผูสอนที่มำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแก

ปญหาการจัดการเรียนรู  จำนวน  43 คน 

  2.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  รอยละ 

100 

  2.2.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนที่เกี่ยวของใหการยอมรับตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

  2) จุดเดน

  - สถานศึกษามีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทำวิจัยและสิ่งประดิษฐ

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  - ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ  ระดับจังหวัด  มีผลคุณภาพระดับ  ดี

- ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ   ระดับภาค     มีผลคุณภาพระดับ  พอใช
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  4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

  สถานศึกษาควรมีการวางแผน พัฒนาการทำสิ่งประดิษฐท่ีสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง 

เนนการประดิษฐ/จัดทำเครื่องมือประกอบอาชีพจริงในระดับจังหวัด และระดับประเทศตอไป
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สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

ผลรวมคะแนนท่ีได 100

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 100 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 5 15

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6

ผลรวมคะแนนท่ีได 21

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 84.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)



19/1/66 20:44 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

https://vesar.org/#/print_sar/2021/0402 76/99

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 2 4

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 5 10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนท่ีได 89

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 95 93.68

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
3 2 6

ผลรวมคะแนนท่ีได 16

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 64.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 3 6

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน
2 1 2

ผลรวมคะแนนท่ีได 73

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 85 85.88

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 65

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 65 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนท่ีได 30

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 30 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 45 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 3 9

ผลรวมคะแนนท่ีได 9

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 15 60.00
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 95.45

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 100

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 84

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 93.68

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 89.76

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 64

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 85.88

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 90

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 60

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 92.37

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

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

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพ่ิมเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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สวนที่ 7

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

1.1 ดานความรู 1. การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพละงู ประกอบดวย วิสัย

ทัศน พันธกิจ นโยบาย การบริหารและ การพัฒนามาตรฐานการ

อาชีวศึกษา รวมทั้งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3

มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังน้ี มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค การ

จัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการ

ศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมี

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวย

ประเด็นการประเมิน ดังน้ี ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ดานความรู

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตาม

หลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ ตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่

เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง

เปนไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

ประเด็นยุทธศำสตรที่ 2 พัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ มี

จำนวน 2 กลยุทธ ดังน้ี กลยุทธ 1. ประเมินมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแหงชาติ 1.1 เปาประสงค พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของผูเรียน 1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการประเมินมาตรฐาน

อาชีพตามระดับชั้น 2) โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 3) โครงการ

ธนาคารอาชีพทางเลือก 4) โครงการมาตรฐานอาชีพอาเซียน

กลยุทธ 2. ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 2.1 เปาประสงค

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 2.2 แผนงาน โครงการ 1)

โครงการอบรมครูการประเมินตามสภาพจริง 2) โครงการจัดทำ

แฟมสะสมผลงานของผูเรียน 3) โครงการนิเทศติดตามผูเรียน 4)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประกันคุณภาพสถาน

ศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ผู

สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21

ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน และการดำรง ชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี พันธกิจที่ 1

(Mission) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานวิชาชีพ

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและ

ระดับสากล มี จำนวน 3 ประเด็นยุทธศาสตรดังน้ี 1.

วัตถุประสงค 1.1 เพื่อมุงพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานวิชาชีพ 1.2 เพื่อผลิตผูสำเร็จการ

ศึกษาตามความตองการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและ

ระดับสากล ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนการ

สอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญใหกาวทัน เทคโนโลยี มีจำนวน 3

กลยุทธ ดังนี้ กลยุทธ 1. จัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอน

แบบชิ้นงาน/โครงการ 1.1 เปาประสงค หลักสูตรฐานสมรรถนะ

และการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรงความ

ตองการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและระดับสากล 1.2

แผนงาน โครงการ 1) โครงการอบรมการสอนแบบชิ้นงาน/

โครงการ 2) โครงการ One Teacher One Project 3)

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ/งานวิจัย/นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ

4) โครงการบูรณาการการสอนรายวิชา กลยุทธ 2. พัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนใหมีความทันสมัย 2.1 เปาประสงค จัดหาสื่อและ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย 2.2 แผนงาน

โครงการ 1) โครงการอบรมการสรางสื่อสารสนเทศ 2) โครงการ

ประกวดสื่อการเรียนการสอน 3) โครงการจัดหาสื่อ 4) โครงการ

ครูสรางส่ือ 5) โครงการหองเรียนทันสมัย กลยุทธ 3. บูรณาการ

ดานการจัดการเรียนรูอุทยานธรณีสตูล (SATUN GEO PARK)

และภาษาอาเซียนในรายวิชา 3.1 เปาประสงค พัฒนาการเรียน

การสอนใหมีความทันสมัยพรอมเขาสูอาเซียน 3.2 แผนงาน

โครงการ 1) โครงการอบรมครูภาษาอาเซียน 2) โครงการจัดทำ

ตำรา ๒ ภาษา 3) โครงการการพัฒนาภาษาอาเซียนสูผูเรียน 4)

โครงการศึกษาแหลงเรียนรูอุทยานธรณีสตูล ประเด็นยุทธศำสตรที่
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2 พัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ มีจำนวน 2 กลยุทธ ดังนี้

กลยุทธ 1. ประเมินมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ 1.1

เปาประสงค พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 1.2 แผนงาน

โครงการ 1) โครงการประเมินมาตรฐานอาชีพตามระดับชั้น 2)

โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 3) โครงการธนาคารอาชีพทางเลือก

4) โครงการมาตรฐานอาชีพอาเซียน กลยุทธ 2. ประเมินผลการ

เรียนตามสภาพจริง 2.1 เปาประสงค พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของผูเรียน 2.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการอบรมครูการ

ประเมินตามสภาพจริง 2) โครงการจัดทำแฟมสะสมผลงานของผู

เรียน 3) โครงการนิเทศติดตามผูเรียน 4) โครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการจัดทำแผนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 5) โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการการจัดทำประกันคุณภาพสถานศึกษา

2. ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ผู

สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21

ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน และการดำรง ชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 2. พันธกิจที่

1 (Mission) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานวิชาชีพ

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและ

ระดับสากล มี จำนวน 3 ประเด็นยุทธศาสตรดังน้ี 1.

วัตถุประสงค 1.1 เพื่อมุงพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานวิชาชีพ 1.2 เพื่อผลิตผูสำเร็จการ

ศึกษาตามความตองการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและ

ระดับสากล ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนการ

สอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญใหกาวทัน เทคโนโลยี มีจำนวน 3

กลยุทธ ดังนี้ กลยุทธ 1. จัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอน

แบบชิ้นงาน/โครงการ 1.1 เปาประสงค หลักสูตรฐานสมรรถนะ

และการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรงความ

ตองการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและระดับสากล 1.2

แผนงาน โครงการ 1) โครงการอบรมการสอนแบบชิ้นงาน/

โครงการ 2) โครงการ One Teacher One Project 3)

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ/งานวิจัย/นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ

4) โครงการบูรณาการการสอนรายวิชา กลยุทธ 2. พัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนใหมีความทันสมัย 2.1 เปาประสงค จัดหาสื่อและ
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย 2.2 แผนงาน

โครงการ 1) โครงการอบรมการสรางสื่อสารสนเทศ 2) โครงการ

ประกวดสื่อการเรียนการสอน 3) โครงการจัดหาสื่อ 4) โครงการ

ครูสรางส่ือ 5) โครงการหองเรียนทันสมัย กลยุทธ 3. บูรณาการ

ดานการจัดการเรียนรูอุทยานธรณีสตูล (SATUN GEO PARK)

และภาษาอาเซียนในรายวิชา 3.1 เปาประสงค พัฒนาการเรียน

การสอนใหมีความทันสมัยพรอมเขาสูอาเซียน 3.2 แผนงาน

โครงการ 1) โครงการอบรมครูภาษาอาเซียน 2) โครงการจัดทำ

ตำรา ๒ ภาษา 3) โครงการการพัฒนาภาษาอาเซียนสูผูเรียน 4)

โครงการศึกษาแหลงเรียนรูอุทยานธรณีสตูล ประเด็นยุทธศำสตรที่

2 พัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ มีจำนวน 2 กลยุทธ ดังนี้

กลยุทธ 1. ประเมินมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ 1.1

เปาประสงค พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 1.2 แผนงาน

โครงการ 1) โครงการประเมินมาตรฐานอาชีพตามระดับชั้น 2)

โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 4) โครงการธนาคารอาชีพทางเลือก

๔) โครงการมาตรฐานอาชีพอาเซียน กลยุทธ 2. ประเมินผลการ

เรียนตามสภาพจริง 2.1 เปาประสงค พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของผูเรียน 2.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการอบรมครูการ

ประเมินตามสภาพจริง 2) โครงการจัดทำแฟมสะสมผลงานของผู

เรียน 3) โครงการนิเทศติดตามผูเรียน 4) โครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการจัดทำแผนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 5) โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการการจัดทำประกันคุณภาพสถานศึกษา

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 1. ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ นิสัยที่ดี ภูมิใจและ

รักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู

อื่น มีความรับผิดชอบ ตามบทบาทหนาที่ของตนเอง ตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ

และมีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม พันธกิจที่ 2 (Mission) พัฒนาผู

เรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และ

สามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข มีจำนวน 3 ประเด็น

ยุทธศาสตรดังนี้ 1. วัตถุประสงค 1.1 เพื่อใหผูเรียนใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 1.2 เพื่อ

ใหผูเรียนเปนพลเมืองที่ดีสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

และคุณลักษณะที่พึ่งประสงคมีจำนวน 2 กลยุทธ ดังน้ี กลยุทธ 1.

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึ่ง

ประสงค 1.1 เปาประสงค ผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะที่พึ่งประสงคและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 1.2 แผน

งาน โครงการ 1) โครงการพัฒนาจิต 2) โครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม 3) โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค 4)

โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย 5) โครงการ

จิตอาสานำพาสันติสุข 6) โครงการคายคุณธรรม 7) โครงการ

โรงเรียนคุณธรรม 8) โครงการประชุมผูปกครอง 9) โครงการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 10) โครงการชวยเหลือนักเรียน

กลุมเสี่ยง 11) โครงการลดความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม

12) โครงการเครือขายผูปกครอง 13) โครงการออกเยี่ยมบาน

นักเรียนนักศึกษา กลยุทธ 2. สงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติศาสนกิจ

ตามหลักศาสนาของตนเองอยางตอเนื่อง 2.1 เปาประสงค สง

เสริมใหผูเรียนทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น 2.2

แผนงาน โครงการ 1) โครงการละหมาดวันศุกร 2) โครงการ

ละหมาดในมัสยิดของวิทยาลัย 3) โครงการสวดมนตวันศุกร 4)

โครงการทำบุญวันพระ ประเด็นยุทธศำสตรที่ 2 บูรณาการดาน

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค

ผานแผนการจัดการเรียนรู โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีจำนวน 2 กลยุทธดังน้ี กลยุทธ 1. ปลูกจิตสำนึกผูเรียนโดยนำ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 1.1 เปาประสงค ใหผูเรียน

นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 1.2 แผนงาน

โครงการ 1) โครงการอบรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บูรณาการสูการปฏิบัติ 2) โครงการอบรมการทำแผนการสอน

แบบบูรณการ 3) โครงการธนาคารวิทยาลัย กลยุทธ 2. สงเสริมผู

เรียนดานกีฬาและนันทนาการ 2.1 เปาประสงค สงเสริมผูเรียน

เขารวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 2.2 แผนงาน โครงการ 1)

โครงการกีฬาภายในตานภัยยาเสพติด 2) โครงการกีฬาอาชีวะ

เกมส 3) โครงการประกวดรองเพลง 4) กิจกรรมลูกเสือ 5)

โครงการประกวดนองใหมขวัญใจอาชีวะ

2. ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ นิสัยที่ดี ภูมิใจและ

รักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

อื่น มีความรับผิดชอบ ตามบทบาทหนาที่ของตนเอง ตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ

และมีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม 2. พันธกิจที่ 2 (Mission) พัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

และสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข มีจำนวน 3

ประเด็นยุทธศาสตรดังน้ี 1. วัตถุประสงค 1.1 เพื่อใหผูเรียนใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 1.2 เพื่อ

ใหผูเรียนเปนพลเมืองที่ดีสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะที่พึ่งประสงคมีจำนวน 2 กลยุทธ ดังน้ี กลยุทธ 1.

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึ่ง

ประสงค 1.1 เปาประสงค ผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะที่พึ่งประสงคและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 1.2 แผน

งาน โครงการ 1) โครงการพัฒนาจิต 2) โครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม 3) โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค 4)

โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย 5) โครงการ

จิตอาสานำพาสันติสุข 6) โครงการคายคุณธรรม 7) โครงการ

โรงเรียนคุณธรรม 8) โครงการประชุมผูปกครอง 9) โครงการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 10) โครงการชวยเหลือนักเรียน

กลุมเสี่ยง 11) โครงการลดความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม

12) โครงการเครือขายผูปกครอง 13) โครงการออกเยี่ยมบาน

นักเรียนนักศึกษา กลยุทธ 2. สงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติศาสนกิจ

ตามหลักศาสนาของตนเองอยางตอเนื่อง 2.1 เปาประสงค สง

เสริมใหผูเรียนทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น 2.2

แผนงาน โครงการ 1) โครงการละหมาดวันศุกร 2) โครงการ

ละหมาดในมัสยิดของวิทยาลัย 3) โครงการสวดมนตวันศุกร 4)

โครงการทำบุญวันพระ ประเด็นยุทธศำสตรที่ 2 บูรณาการดาน

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค

ผานแผนการจัดการเรียนรู โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีจำนวน 2 กลยุทธดังน้ี กลยุทธ 1. ปลูกจิตสำนึกผูเรียนโดยนำ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 1.1 เปาประสงค ใหผูเรียน

นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 1.2 แผนงาน

โครงการ 1) โครงการอบรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บูรณาการสูการปฏิบัติ 2) โครงการอบรมการทำแผนการสอน

แบบบูรณการ 3) โครงการธนาคารวิทยาลัย กลยุทธ 2. สงเสริมผู
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

เรียนดานกีฬาและนันทนาการ 2.1 เปาประสงค สงเสริมผูเรียน

เขารวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 2.2 แผนงาน โครงการ 1)

โครงการกีฬาภายในตานภัยยาเสพติด 2) โครงการกีฬาอาชีวะ

เกมส 3) โครงการประกวดรองเพลง 4) กิจกรรมลูกเสือ 5)

โครงการประกวดนองใหมขวัญใจอาชีวะ

3. ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ นิสัยที่ดี ภูมิใจและ

รักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู

อื่น มีความรับผิดชอบ ตามบทบาทหนาที่ของตนเอง ตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ

และมีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม 2. พันธกิจที่ 2 (Mission) พัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

และสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข มีจำนวน 3

ประเด็นยุทธศาสตรดังน้ี 1. วัตถุประสงค 1.1 เพื่อใหผูเรียนใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 1.2 เพื่อ

ใหผูเรียนเปนพลเมืองที่ดีสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะที่พึ่งประสงคมีจำนวน 2 กลยุทธ ดังน้ี กลยุทธ 1.

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึ่ง

ประสงค 1.1 เปาประสงค ผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะที่พึ่งประสงคและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 1.2 แผน

งาน โครงการ 1) โครงการพัฒนาจิต 2) โครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม 3) โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค 4)

โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย 5) โครงการ

จิตอาสานำพาสันติสุข 6) โครงการคายคุณธรรม 7) โครงการ

โรงเรียนคุณธรรม 8) โครงการประชุมผูปกครอง 9) โครงการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 10) โครงการชวยเหลือนักเรียน

กลุมเสี่ยง 11) โครงการลดความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม

12) โครงการเครือขายผูปกครอง 13) โครงการออกเยี่ยมบาน

นักเรียนนักศึกษา กลยุทธ 2. สงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติศาสนกิจ

ตามหลักศาสนาของตนเองอยางตอเนื่อง 2.1 เปาประสงค สง

เสริมใหผูเรียนทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น 2.2

แผนงาน โครงการ 1) โครงการละหมาดวันศุกร 2) โครงการ

ละหมาดในมัสยิดของวิทยาลัย 3) โครงการสวดมนตวันศุกร 4)
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

โครงการทำบุญวันพระ ประเด็นยุทธศำสตรที่ 2 บูรณาการดาน

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค

ผานแผนการจัดการเรียนรู โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีจำนวน 2 กลยุทธดังน้ี กลยุทธ 1. ปลูกจิตสำนึกผูเรียนโดยนำ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 1.1 เปาประสงค ใหผูเรียน

นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 1.2 แผนงาน

โครงการ 1) โครงการอบรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บูรณาการสูการปฏิบัติ 2) โครงการอบรมการทำแผนการสอน

แบบบูรณการ 3) โครงการธนาคารวิทยาลัย กลยุทธ 2. สงเสริมผู

เรียนดานกีฬาและนันทนาการ 2.1 เปาประสงค สงเสริมผูเรียน

เขารวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 2.2 แผนงาน โครงการ 1)

โครงการกีฬาภายในตานภัยยาเสพติด 2) โครงการกีฬาอาชีวะ

เกมส 3) โครงการประกวดรองเพลง 4) กิจกรรมลูกเสือ 5)

โครงการประกวดนองใหมขวัญใจอาชีวะ

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิ

การศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐาน

สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และ

บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพมี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวย

ประเด็นการประเมิน ดังน้ี ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ดาน

หลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม

หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ

ความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถาน

ประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนาหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะของผูเรียนโดยความรวมมือ

ของกลไกประชารัฐ มีจำนวน 2 กลยุทธ ดังน้ี กลยุทธ 1. จัดการ

เรียนการสอนโดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ 1.1

เปาประสงค พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนโดยใชหลักสูตร

ฐาน สมรรถนะอาชีพ 1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการประชุม

เชิงปฎิบัติการการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ 2) โครงการ

จัดทำแผนการเรียนรวมกับสถานประกอบการ 3) โครงการ
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

ประเมินผลการใชหลักสูตร 4) โครงการพัฒนาหลักสูตรรวมกับ

อาเซียน 5) โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูอุทยานธรณีสตูล

(GEO PARK)

2. การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพละงู ประกอบดวย วิสัย

ทัศน พันธกิจ นโยบาย การบริหารและ การพัฒนามาตรฐานการ

อาชีวศึกษา รวมทั้งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3

มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังน้ี มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค การ

จัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการ

ศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมี

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวย

ประเด็นการประเมิน ดังน้ี ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ดานความรู

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตาม

หลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ ตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่

เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง

เปนไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 2.

ประเด็นยุทธศำสตรที่ 2 พัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ มี

จำนวน 2 กลยุทธ ดังน้ี กลยุทธ 1. ประเมินมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแหงชาติ 1.1 เปาประสงค พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของผูเรียน 1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการประเมินมาตรฐาน

อาชีพตามระดับชั้น 2) โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 3) โครงการ

ธนาคารอาชีพทางเลือก 4) โครงการมาตรฐานอาชีพอาเซียน

กลยุทธ 2. ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 2.1 เปาประสงค

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 2.2 แผนงาน โครงการ 1)

โครงการอบรมครูการประเมินตามสภาพจริง 2) โครงการจัดทำ

แฟมสะสมผลงานของผูเรียน 3) โครงการนิเทศติดตามผูเรียน 4)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนหลักสูตรฐานสมรรถนะ

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประกันคุณภาพสถาน

ศึกษา

3. การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพละงู ประกอบดวย วิสัย

ทัศน พันธกิจ นโยบาย การบริหารและ การพัฒนามาตรฐานการ

อาชีวศึกษา รวมทั้งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3

มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังน้ี มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค การ
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

จัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการ

ศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมี

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวย

ประเด็นการประเมิน ดังน้ี ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ดานความรู

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตาม

หลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ ตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่

เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง

เปนไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 2.

ประเด็นยุทธศำสตรที่ 2 พัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ มี

จำนวน 2 กลยุทธ ดังน้ี กลยุทธ 1. ประเมินมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแหงชาติ 1.1 เปาประสงค พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของผูเรียน 1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการประเมินมาตรฐาน

อาชีพตามระดับชั้น 2) โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 3) โครงการ

ธนาคารอาชีพทางเลือก 4) โครงการมาตรฐานอาชีพอาเซียน

กลยุทธ 2. ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 2.1 เปาประสงค

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 2.2 แผนงาน โครงการ 1)

โครงการอบรมครูการประเมินตามสภาพจริง 2) โครงการจัดทำ

แฟมสะสมผลงานของผูเรียน 3) โครงการนิเทศติดตามผูเรียน 4)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนหลักสูตรฐานสมรรถนะ

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประกันคุณภาพสถาน

ศึกษา

4. การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพละงู ประกอบดวย วิสัย

ทัศน พันธกิจ นโยบาย การบริหารและ การพัฒนามาตรฐานการ

อาชีวศึกษา รวมทั้งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3

มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังน้ี มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค การ

จัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการ

ศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมี

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวย

ประเด็นการประเมิน ดังน้ี ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ดานความรู

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตาม

หลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ ตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่

เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

เปนไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 2.

ประเด็นยุทธศำสตรที่ 2 พัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ มี

จำนวน 2 กลยุทธ ดังน้ี กลยุทธ 1. ประเมินมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแหงชาติ 1.1 เปาประสงค พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของผูเรียน 1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการประเมินมาตรฐาน

อาชีพตามระดับชั้น 2) โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 3) โครงการ

ธนาคารอาชีพทางเลือก 4) โครงการมาตรฐานอาชีพอาเซียน

กลยุทธ 2. ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 2.1 เปาประสงค

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 2.2 แผนงาน โครงการ 1)

โครงการอบรมครูการประเมินตามสภาพจริง 2) โครงการจัดทำ

แฟมสะสมผลงานของผูเรียน 3) โครงการนิเทศติดตามผูเรียน 4)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนหลักสูตรฐานสมรรถนะ

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประกันคุณภาพสถาน

ศึกษา

5. ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ นิสัยที่ดี ภูมิใจและ

รักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู

อื่น มีความรับผิดชอบ ตามบทบาทหนาที่ของตนเอง ตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ

และมีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม พันธกิจที่ 2 (Mission) พัฒนาผู

เรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และ

สามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข มีจำนวน 3 ประเด็น

ยุทธศาสตรดังนี้ 1. วัตถุประสงค 1.1 เพื่อใหผูเรียนใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 1.2 เพื่อ

ใหผูเรียนเปนพลเมืองที่ดีสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะที่พึ่งประสงคมีจำนวน 2 กลยุทธ ดังน้ี กลยุทธ 1.

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึ่ง

ประสงค 1.1 เปาประสงค ผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะที่พึ่งประสงคและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 1.2 แผน

งาน โครงการ 1) โครงการพัฒนาจิต 2) โครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม 3) โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค 4)

โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย 5) โครงการ

จิตอาสานำพาสันติสุข 6) โครงการคายคุณธรรม 7) โครงการ
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โรงเรียนคุณธรรม 8) โครงการประชุมผูปกครอง 9) โครงการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 10) โครงการชวยเหลือนักเรียน

กลุมเสี่ยง 11) โครงการลดความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม

12) โครงการเครือขายผูปกครอง 13) โครงการออกเยี่ยมบาน

นักเรียนนักศึกษา กลยุทธ 2. สงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติศาสนกิจ

ตามหลักศาสนาของตนเองอยางตอเนื่อง 2.1 เปาประสงค สง

เสริมใหผูเรียนทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น 2.2

แผนงาน โครงการ 1) โครงการละหมาดวันศุกร 2) โครงการ

ละหมาดในมัสยิดของวิทยาลัย 3) โครงการสวดมนตวันศุกร 4)

โครงการทำบุญวันพระ ประเด็นยุทธศำสตรที่ 2 บูรณาการดาน

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค

ผานแผนการจัดการเรียนรู โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีจำนวน 2 กลยุทธดังน้ี กลยุทธ 1. ปลูกจิตสำนึกผูเรียนโดยนำ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 1.1 เปาประสงค ใหผูเรียน

นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 1.2 แผนงาน

โครงการ 1) โครงการอบรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บูรณาการสูการปฏิบัติ 2) โครงการอบรมการทำแผนการสอน

แบบบูรณการ 3) โครงการธนาคารวิทยาลัย กลยุทธ 2. สงเสริมผู

เรียนดานกีฬาและนันทนาการ 2.1 เปาประสงค สงเสริมผูเรียน

เขารวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 2.2 แผนงาน โครงการ 1)

โครงการกีฬาภายในตานภัยยาเสพติด 2) โครงการกีฬาอาชีวะ

เกมส 3) โครงการประกวดรองเพลง 4) กิจกรรมลูกเสือ 5)

โครงการประกวดนองใหมขวัญใจอาชีวะ

6. มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิ

การศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐาน

สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และ

บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพมี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวย

ประเด็นการประเมิน ดังน้ี ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ดาน

หลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม

หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ

ความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถาน
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ประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 2. ประเด็นยุทธศาสตรที่

3 พัฒนาหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะของผูเรียนโดยความรวมมือ

ของกลไกประชารัฐ มีจำนวน 2 กลยุทธ ดังน้ี กลยุทธ 1. จัดการ

เรียนการสอนโดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ 1.1

เปาประสงค พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนโดยใชหลักสูตร

ฐาน สมรรถนะอาชีพ 1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการประชุม

เชิงปฎิบัติการการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ 2) โครงการ

จัดทำแผนการเรียนรวมกับสถานประกอบการ 3) โครงการ

ประเมินผลการใชหลักสูตร 4) โครงการพัฒนาหลักสูตรรวมกับ

อาเซียน 5) โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูอุทยานธรณีสตูล

(GEO PARK)

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวน

ตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่องเพื่อ

เปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทาง

วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ

ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตาม

หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตาม

ระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมิน

ผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให

ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ พันธ

กิจท่ี 3 (Mission) พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และเจตคติที่ดีมีจำนวน 2 ประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 1.

วัตถุประสงค 1.1 เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรใหมี

ความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ 1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

ประเด็นยุทธศำสตรที่ 1 พัฒนาบุคลากรดานวิชาชีพ มีจำนวน 2

กลยุทธ ดังนี้ กลยุทธ 1. จัดอบรม ประชุมสัมมานา บุคลากร 1.1

เปาประสงค พัฒนาคุณภาพบุคลากรดานวิชาชีพ และเจตคติที่ดี

1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการอบรมเทคโนโลยีในวิชาชีพ 2)

โครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาครู 3) โครงการอบรมระบบการ

ดูแลผูเรียน 4) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเปนครูที่ปรึกษา

อยางมืออาชีพ กลยุทธ 2. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดาน

วิชาการและวิชาชีพ 2.1 เปาประสงค เพิ่มคุณภาพบุคลากรทาง

ดานวิชาชีพ วิชาการ 2.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการ

ประกวดครูดีเดนและครูมาตรฐาน 2) โครงการ 1 ครู 1 สถาน
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ประกอบการ 3) โครงการฝกงานในสถานประกอบการ 4)

โครงการพัฒนาสมรรถนะครู

2. ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวน

ตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่องเพื่อ

เปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทาง

วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ

ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตาม

หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตาม

ระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมิน

ผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให

ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 2.

พันธกิจท่ี 3 (Mission) พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และเจตคติที่ดีมีจำนวน 2 ประเด็นยุทธศาสตร

ดังนี้ 1. วัตถุประสงค 1.1 เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

บุคลากรใหมีความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ 1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบุคลากร ประเด็นยุทธศำสตรที่ 1 พัฒนาบุคลากรดานวิชาชีพ

มีจำนวน 2 กลยุทธ ดังน้ี กลยุทธ 1. จัดอบรม ประชุมสัมมานา

บุคลากร 1.1 เปาประสงค พัฒนาคุณภาพบุคลากรดานวิชาชีพ

และเจตคติท่ีดี 1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการอบรม

เทคโนโลยีในวิชาชีพ 2) โครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาครู 3)

โครงการอบรมระบบการดูแลผูเรียน 4) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ

การการเปนครูที่ปรึกษาอยางมืออาชีพ กลยุทธ 2. สงเสริมการ

พัฒนาบุคลากรดานวิชาการและวิชาชีพ 2.1 เปาประสงค เพิ่ม

คุณภาพบุคลากรทางดานวิชาชีพ วิชาการ 2.2 แผนงาน โครงการ

1) โครงการประกวดครูดีเดนและครูมาตรฐาน 2) โครงการ 1 ครู

1 สถานประกอบการ 3) โครงการฝกงานในสถานประกอบการ

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ สถานศึกษา

บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่

หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลง

เรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธ

ศำสตรที่ 3 พัฒนาดานกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกของ

สถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น มี

จำนวน 1 กลยุทธ ดังน้ี กลยุทธ 1 พัฒนาสถานศึกษาดานอาคาร
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สถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ สิ่งอำนวยความสะดวก 1.1 เปาประสงค

จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานศึกษาใหเปนแหลง เรียนรู

ของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น 1.2 แผนงาน โครงการ 1)

โครงการจัดตั้งศูนยบริการอาชีพ 2) โครงการ Hot Line สาย

อาชีพ 4) โครงการ One Stop Service พิชิตความจน 5)

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ 6)

โครงการประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ

ครุภัณฑ 7) โครงการเพิ่มศักยภาพดานอาคารสถานที่

2. ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ สถานศึกษา

บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่

หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลง

เรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 2. ประเด็น

ยุทธศำสตรที่ 3 พัฒนาดานกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก

ของสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น

มีจำนวน 1 กลยุทธ ดังน้ี กลยุทธ 1 พัฒนาสถานศึกษาดาน

อาคาร สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ สิ่งอำนวยความสะดวก 1.1

เปาประสงค จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานศึกษาใหเปน

แหลง เรียนรูของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น 1.2 แผนงาน

โครงการ 1) โครงการจัดตั้งศูนยบริการอาชีพ 2) โครงการ Hot

Line สายอาชีพ 4) โครงการ One Stop Service พิชิตความจน

5) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ 6)

โครงการประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ

ครุภัณฑ 7) โครงการเพิ่มศักยภาพดานอาคารสถานที่

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถาน

ศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่

กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมทั้งการชวยเหลือ สง

เสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กลยุทธ 2. จัด

แหลงเรียนรูในสถานประกอบการ 2.1 เปาประสงค พัฒนา

คุณภาพการศึกษาของผูเรียนโดยความรวมมือของกลไกประชารัฐ

2.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการสัมมนาและลงนามความรวม

มือกับสถานประกอบการ 2) โครงการจัดทำคูมือครูฝกในสถาน
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

ประกอบการ 3) โครงการลงนามความรวมมือรับผูเรียนเขาฝกงาน

4) โครงการครูฝกงานในสถานประกอบการ 5) โครงการครูเฉพาะ

ทาง 6) โครงการศึกษาดูงานในภูมิภาคอาเซียน 7) โครงการ

ฝกงานในภูมิภาคอาเซียน

2. 1.ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถาน

ศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่

กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมทั้งการชวยเหลือ สง

เสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 2.กลยุทธ 2. จัด

แหลงเรียนรูในสถานประกอบการ 2.1 เปาประสงค พัฒนา

คุณภาพการศึกษาของผูเรียนโดยความรวมมือของกลไกประชารัฐ

2.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการสัมมนาและลงนามความรวม

มือกับสถานประกอบการ 2) โครงการจัดทำคูมือครูฝกในสถาน

ประกอบการ 3) โครงการลงนามความรวมมือรับผูเรียนเขาฝกงาน

4) โครงการครูฝกงานในสถานประกอบการ 5) โครงการครูเฉพาะ

ทาง 6) โครงการศึกษาดูงานในภูมิภาคอาเซียน 7) โครงการ

ฝกงานในภูมิภาคอาเซียน

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1. มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู สถานศึกษารวมมือ

กับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มี

การจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังน้ี ประเด็นการประเมินที่

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู สถาน

ศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้ง

ในประเทศและตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากร

ทางการศึกษา กระบวนการเรียนรูการบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนใน

ชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู กลยุทธ 1. สงเสริมใหผูเรียนบริการ

วิชาชีพ ใหกับ ชุมชนและสังคม 1.1 เปาประสงค ผูเรียนนำความ

รูสูการบริการวิชาชีพใหกับชุมชนสังคม 1.3 แผนงาน โครงการ 1)

โครงการนำความรูกลับสูบานเกิด 2) โครงการอาชีวะจิตอาสา

นำพาสันติสุข 3) โครงการอาชีวะรวมดวยชวยประชาชน 4)

โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน พันธกิจที่ 4 (Mission) พัฒนา



19/1/66 20:44 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

https://vesar.org/#/print_sar/2021/0402 97/99

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
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สถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูดานวิชาชีพและวิชาการ ของชุมชน

ทองถิ่น มีจำนวน 3 ประเด็นยุทธศาสตรดังน้ี 1. วัตถุประสงค 1.1

เพื่อใหสถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่หลาหลาย 1.2 เพื่อเปนแหลง

เรียนรูของชุมชน ทองถิ่น ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา

หลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนรูตามความตองการของ ชุมชน

และทองถิ่น มีจำนวน 2 กลยุทธ ดังน้ี กลยุทธ 1. จัดทำแผนการ

เรียนโดยความรวมมือของชุมชน ทองถิ่น และสถาน ประกอบการ

1.1 เปาประสงค พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูดาน

วิชาชีพและวิชาการ 1.3 แผนงาน โครงการ 1) โครงการโรงเรียน

ในชุมชน 2) โครงการสำรวจความตองการดานอาชีพและวิชาการ

3) โครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นตามความตองการ 4)

โครงการเกงไดหลากหลายประสบการณ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

สงเสริม พัฒนาตอยอดองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น มีจำนวน 1

กลยุทธ ดังนี้ กลยุทธ 1. การจัดการองคความรู 1.1 เปาประสงค

พัฒนาตอยอดองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น 1.2 แผนงาน

โครงการ 1) โครงการธนาคารภูมิปญญา 2) โครงการตอยอด

ผลิตภัณฑพื้นบาน 3) โครงการศูนยเรียนรูวิถีทองถิ่น 4) โครงการ

อบรมปราชญชาวบานเพื่อการถายทอด 5) โครงการครูไทยใฝหา

ภูมิปญญาทองถิ่น 6) โครงการจัดตั้งศูนยภูมิปญญาทองถิ่น 7)

โครงการตอยอดนวัตกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น

2. 1.มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู สถานศึกษารวม

มือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังน้ี ประเด็นการประเมินที่

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู สถาน

ศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้ง

ในประเทศและตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากร

ทางการศึกษา กระบวนการเรียนรูการบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนใน

ชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 2.กลยุทธ 1. สงเสริมใหผูเรียน

บริการวิชาชีพ ใหกับ ชุมชนและสังคม 1.1 เปาประสงค ผูเรียน

นำความรูสูการบริการวิชาชีพใหกับชุมชนสังคม 1.3 แผนงาน

โครงการ 1) โครงการนำความรูกลับสูบานเกิด 2) โครงการอาชีวะ

จิตอาสานำพาสันติสุข 3) โครงการอาชีวะรวมดวยชวยประชาชน

4) โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน พันธกิจที่ 4 (Mission)
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พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูดานวิชาชีพและวิชาการ

ของชุมชนทองถิ่น มีจำนวน 3 ประเด็นยุทธศาสตรดังน้ี 1.

วัตถุประสงค 1.1 เพื่อใหสถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่หลาหลาย

1.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูของชุมชน ทองถิ่น ประเด็นยุทธศาสตรที่

1 พัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนรูตามความตองการของ

ชุมชนและทองถิ่น มีจำนวน 2 กลยุทธ ดังน้ี กลยุทธ 1. จัดทำ

แผนการเรียนโดยความรวมมือของชุมชน ทองถิ่น และสถาน

ประกอบการ 1.1 เปาประสงค พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลง

เรียนรูดานวิชาชีพและวิชาการ 1.3 แผนงาน โครงการ 1)

โครงการโรงเรียนในชุมชน 2) โครงการสำรวจความตองการดาน

อาชีพและวิชาการ 3) โครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นตามความ

ตองการ 4) โครงการเกงไดหลากหลายประสบการณ ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริม พัฒนาตอยอดองคความรู ภูมิปญญา

ทองถิ่น มีจำนวน 1 กลยุทธ ดังน้ี กลยุทธ 1. การจัดการองค

ความรู 1.1 เปาประสงค พัฒนาตอยอดองคความรูและภูมิปญญา

ทองถิ่น 1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการธนาคารภูมิปญญา 2)

โครงการตอยอดผลิตภัณฑพื้นบาน 3) โครงการศูนยเรียนรูวิถีทอง

ถิ่น 4) โครงการอบรมปราชญชาวบานเพื่อการถายทอด 5)

โครงการครูไทยใฝหาภูมิปญญาทองถิ่น 6) โครงการจัดตั้งศูนย

ภูมิปญญาทองถิ่น 7) โครงการตอยอดนวัตกรรม ภูมิปญญาทอง

ถิ่น

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. ประเด็นการประเมินที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค งานวิจัย สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู

บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกร

ตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคและเผย

แพรสูสาธารณชน กลยุทธ 1. จัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการ

สอนแบบชิ้นงาน/โครงการ 1.1 เปาประสงค หลักสูตรฐาน

สมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรง

ความตองการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและระดับสากล

1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการอบรมการสอนแบบชิ้นงาน/

โครงการ 2) โครงการ One Teacher One Project 3)

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ/งานวิจัย/นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ

4) โครงการบูรณาการการสอนรายวิชา
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2. 1.ประเด็นการประเมินที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค งานวิจัย สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู

บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกร

ตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคและเผย

แพรสูสาธารณชน 2.กลยุทธ 1. จัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการ

สอนแบบชิ้นงาน/โครงการ 1.1 เปาประสงค หลักสูตรฐาน

สมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรง

ความตองการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและระดับสากล

1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการอบรมการสอนแบบชิ้นงาน/

โครงการ 2) โครงการ One Teacher One Project 3)

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ/งานวิจัย/นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ

4) โครงการบูรณาการการสอนรายวิชา

3. 1.ประเด็นการประเมินที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค งานวิจัย สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู

บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกร

ตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคและเผย

แพรสูสาธารณชน 2.กลยุทธ 1. จัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการ

สอนแบบชิ้นงาน/โครงการ 1.1 เปาประสงค หลักสูตรฐาน

สมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรง

ความตองการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและระดับสากล

1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการอบรมการสอนแบบชิ้นงาน/

โครงการ 2) โครงการ One Teacher One Project 3)

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ/งานวิจัย/นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ

4) โครงการบูรณาการการสอนรายวิชา


