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ค ำน ำ 
 
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  

 ในการนี้  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าว และ
ได้เพ่ิมมาตรฐานการศึกษาเป็นประเด็นการประเมินอีก 1 ประเด็นลงในมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ ประเด็นการประเมินที่ 3.3 ด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ทั้งนี้
เนื่องจากในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ สามารถน านโยบายการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษามาด าเนินการได้ เป็นอย่างดี  มีผลการประเมินระดับชาติ 4  ดาว 
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา        
จึงเพ่ิมประเด็นการประเมินดังกล่าว ฉะนั้น ปีการศึกษา 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
จึงด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจ านวน 3 มาตรฐาน 10 
ประเด็นการประเมิน  

 โอกาสนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
  

     (นายสุรพล   โชติธรรมโม) 
   ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
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1. ค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ที ่407 / 2561  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
    ด าเนินงานก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในส าหรับรองรับการประเมิน 
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2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช           
    ปีการศึกษา 2561  วันอังคารที ่ 12  มิถุนายน  พ.ศ.2561  เวลา 09.00 น.                                      
    ณ  ห้องประชุมนพมาศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 
 

 

  

  

  
  
  
  
  

 



บทที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา 

 
1.1  ประวัติความเป็นมา  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  มีประวัติโดยสังเขป  ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2481    
วิทยาลัยฯ มีชื่อว่า “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้า” เปิดท าการสอนครั้งแรก โดยใช้สถานที่ 
ของโรงเรียนศิลปหัตถกรรม  หน้าวัดวังตะวันออก รับนักเรียนจบชั้นประถมปีที่ 4     เรียนหลักสูตร 2 ปี 
ส าเร็จแล้วเทียบเท่าประโยคอาชีวศึกษาตอนต้น  

ปี พ.ศ. 2482  
ย้ายมาตั้งที่ถนนราชด าเนิน ใกล้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน โดยใช้สถานที่ของวัด
พระเงิน  ซึ่งเป็นวัดร้าง 

ปี พ.ศ. 2491  
เปิดสอนหลักสูตรการช่างสตรีและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรนีครศรีธรรมราช”  

ปี พ.ศ. 2516  
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช” 

ปี พ.ศ. 2519  
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา 3 แห่ง ในจังหวัด คือ โรงเรียนการ 
ช่างนครศรีธรรมราช  โรงเรียนอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชและโรงเรียนศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เป็น 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มี 3 วิทยาเขต 

ปี พ.ศ. 2522  
กระทรวงศึกษาธิการประกาศแยกวิทยาลยัเทคนิคนครศรธีรรมราช  ออกเป็นวิทยาลยัเอกเทศ  วิทยาลัย 
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จึงเหลือ 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขต 1        วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
นครศรีธรรมราช  และวิทยาเขต 2 คือ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช  

ปี พ.ศ. 2523  
กระทรวงศึกษาธิการประกาศแยกวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชออกเป็นวิทยาลัยเอกเทศ   
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชจึงมีเพียงแห่งเดียว 

ปี พ.ศ. 2526  
กรมอาชีวศึกษาได้คัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการและเป็น 
สถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่นของกลุ่มคหกรรม  พาณิชยกรรม และศิลปหัตถกรรมภาคใต้ กรมอาชีวศึกษา 

ปี พ.ศ. 2544  
ส านักพัฒนาการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  เขตการศึกษา 3 ได้คัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารางวัล 
พระราชทาน ระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
 



 ๒ 

ปี พ.ศ. 2547  
ได้รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1  
ผลการประเมินยืนยันสภาพจริง 

ปี พ.ศ. 2549  
ได้รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2  
ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย 4.90 อยู่ในระดับดีมาก 

ปี พ.ศ. 2551  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชได้รับรางวัลชนะเลิศองค์การวิชาชีพมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ 

ปี พ.ศ. 2552   
-  กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็น “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับอาชีวศึกษา                         
   ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
-  กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน                
   และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง“สถานศึกษาพอเพียง 2552 
-  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล“เหรียญทอง (ดีเด่น)  สถานศึกษา  
   แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3 D ” 

ปี พ.ศ. 2553     
-  ได้รับบริจาคที่ดิน จ านวน 43 ไร่ 1 งาน  39  ตารางวา  ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวง แผ่นดินสาย  
   นครศรีธรรมราช-ปากพนัง (4013) ต าบลท่าไร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
-  ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง สมศ. กับสถานศึกษาเครือข่ายเพ่ือการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น  
   1 ชว่ย 9  “ห่วงโซ่คุณภาพทางการศึกษา”                     
-  ได้รับโล่จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  หรือ สมศ.      
   ในโอกาสเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การประชุมวิชาการครบรอบ 10 ปี สมศ.”  ณ ศูนย์การประชุม 
   แห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร 
-  มีสถานศึกษาต่าง ๆ มาศึกษาดูงานจ านวน  10  แห่ง  

ปี พ.ศ. 2554  
-  ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ด้วยคะแนน  96.60 ในระดับดีมาก   
-  มีสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ  มาศึกษาดูงานเป็นจ านวน  34  แห่ง 
-  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 20     
   ประจ าปีการศึกษา 2553  ณ จังหวดัเชยีงราย ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2554  ดังนี้  

1) ได้รับรางวัลหน่วยมาตรฐานดีเด่น  องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประเภท    
     สถานศึกษา ขนาดใหญ่ 
2) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ขิมสายจากการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน  
3) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ของที่ระลึก ประเภทเครื่องหอม 
4) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดร้องเพลง การร้องเพลงสากลหญิง  

 
 



 ๓ 

-  ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพแนวใหม่    
   ให้มีความทันสมัยในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ “การฝึกอบรมอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับงานเลี้ยง”   
   จากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 
-  ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพแนวใหม่     
   ให้มีความทันสมัย ในสาขาคหกรรมศาสตร์ “การฝึกอบรมดอกไม้เชิงบูรณาการ” จากเลขาธิการ 
   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 

ปี พ.ศ. 2555   
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ  รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากการประกวดประดิษฐ์  
   กระทงลอย ประเภท บุคคลทั่วไป ประเภทสิ่งประดิษฐ์ งานประเพณีลอยกระทง ณ พุทธมณฑล            
   ปีพุทธศักราช 2555 โดยคณะกรรมการอ านวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายฆราวาสและ    
   ส านักงาพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 
-  ได้รับเชิญจากส านักพระราชวังให้น านักเรียนไปร่วมถวายงานจัดท าเครื่องตกแต่งพระจิตกาธาน           
   ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาฯ สริิโสภาพัณณวดี     
   ณ หออุเทสทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ในพระบรมมหาราชวัง  ระหว่างวันที่  6-9  เมษายน  
   2555 
-  ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ   
   ครั้งที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2554 จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์  
   2555  ดังนี้   
 1) รางวัลชนะเลิศหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น  เหรียญทอง  ระดับชาติ  อันดับ 1   
              ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่  
 2) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ  
              Animation  
 3) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทวิชาคหกรรม  พุ่มประดิษฐ์จากผ้าส าหรับ 
              ตกแต่งสถานที่ 
 4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทเสื้อผ้าเด็ก 3-5 ขวบ (ปวช.)  
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดโครงงานคหกรรมศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ในงานสัมมนา  
   วิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ  ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่  23 – 24  สิงหาคม  2555  ณ โรงแรม   
   มารวยกาเด้นท์ กรุงเทพ จัดโดยสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
-  มีสถานศึกษาต่าง ๆ มาศึกษาดูงานจ านวน  9  แห่ง 

ปี พ.ศ.2556  
-  ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ   
   ครั้งที่ ๒๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ 11-๑๕ กุมภาพันธ์ 255๖  ณ วทิยาลัยเทคนิค    
   ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1) รางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง การประกวด Lip sing Dancer  ไทยลูกทุ่ง   
๒) รางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภททักษะวิชาการลงบัญชีด้วย 
    คอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.)  
 



 ๔ 

๓) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ประเภททักษะการประดิษฐ์ 
    ดอกไม้คลุมไตร (ทรงหลังประทุน)   
4) รางวลัรองชนะเลิศอันดับ ๒  ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพการตัดเย็บเสื้อเชิ้ตสตรี 
    เข้ารูปแขนสั้น   
5) รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประเภททักษะการเล่านิทานพ้ืนบ้าน  
6) รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประเภททักษะรักการอ่าน (ภาษาไทย)   
๗) รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน การแข่งขันการจัดดอกไม้แนวคิด 
    สร้างสรรค์ ระดับ ปวส.   
8) รางวัลชมเชย การร้องเพลงสากลหญิง   
9) รางวัลชมเชย การร้องเพลงสากลชาย   

-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป     
   ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2555   
   ระหว่างวันที่ 29  มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอ้ง MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์   
   บางกะปิ กรุงเทพมหานคร   

ปี พ.ศ.2557    
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
   ระดับชาติ ครั้งที่ 23  ประจ าปีการศึกษา 2556  จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             
   ในวันที่ 3 – 7 มกราคม 2557  ณ วิทยาลัยเทคนิค  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้   
 1) รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกอบอาหารว่างไทยหรือย า                    
               และอาหารจานหลัก ระดับ ปวช. 
 2) รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ของที่ระลึกส าหรับตกแต่งบ้านประเภทวิชา   
               คหกรรมศาสตร์  
 3) รางวัลชนะเลิศ  ทักษะวิชาชีพเขียนแผนธุรกิจ 
 4) รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ การประกวดร้องเพลงสากล หญิง 
 5) รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย เครื่องดนตรีจะเข้ 
 6) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 

ปี พ.ศ.2558  
-  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้เป็น    
   สถานศึกษาดีเด่น ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก จากการประเมินคุณภาพภายนอก    
   ทั้ง 3 รอบ  
-  ผ่านการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557                      
   ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.99 ระดับคุณภาพดีมาก  
-  ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ โครงการประกวดโรงเรียน       
   และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยธนาคารออมสินร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ        
   การอาชีวศึกษา  
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-  ได้รับรางวัล Honor Awards และรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์กรอบรูปนกยูงจากผ้าลายไทย สิ่งประดิษฐ์ 
   ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ  
   ประจ าปีการศึกษา 2557 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 5-8  
   กุมภาพันธ์ 2558  ณ Mcc Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานคณะกรรมการ                            
   การอาชีวศึกษา 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ  
   ครั้งที่ 24 ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
   หนองคาย จังหวัดหนองคาย จ านวน 2 ประเภท ดังนี้ 
 1) รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ซออู้ 
 2) รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการจัดท าและสนอขายรายการน าเที่ยว 
-  ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีนชิงถ้วยรางวัล  “สะพานภาษาจีน – ศรีนครคัพ”  
   ครัง้ที ่4  ร่วมมือร่วมใจ มุ่งสู่อนาคต ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม ๒๕๕7  ณ สถาบันขงจื่อ โรงเรียน 
   ศรีนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศในทักษะย่อยหลายประเภท  

ปี พ.ศ.2559  
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประกวดออกแบบเสื้อผ้า โครงการ China World Fashion Design Contest  
   2016  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์  กรุงเทพมหานคร 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดออกแบบเสื้อผ้า โครงการ China World  Fashion  
   Design Contest 2016  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์  กรุงเทพมหานคร 
-  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ  ชื่อรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทหนังสั้น ประจ าปี 2559  
   จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 22  
   กันยายน 2559    
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาพ้ืนบ้านจีน ช่วงชั้นที่ 3-4 จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน   
   “สะพานภาษาจีน-ศรีนครคัพ” ครั้งที่ 5 ระดับชั้นประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา  โรงเรียน   
   ในภาคใต้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 ณ ห้องเรียนขงจื่อ  โรงเรียนศรีนคร  จังหวัดสงขลา 
-  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการได้น านโยบายส่งเสริม  
   ความร่วมมือกับ สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพในการจัด อาชีวศึกษาร่วมกันและมี 
   ผลส าเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับดีมาก                    
   (100 คะแนนเต็ม)  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 
-  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี 2559 ประเภทอาชีวศึกษา   
   ระดับ ๙๑.๐๐ คะแนน จากพลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการ  มณฑลทหารบกที่  ๔๑  เมื่อวันจันทร์  
   ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๔๑ ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาค 
   ที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
-  ได้รับโล่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ในงานสัมมนาการสร้างมาตรการประกาศ             
   เกียรติคุณเป็นองค์กรที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัย 100% จากคณะกรรมการองค์กรเพ่ือความปลอดภัย  
   ทางถนน  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี 
-  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม 
   อาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒6 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 ระหว่าง  วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์  2560     
   ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  จังหวัดระยอง ดังนี้  
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 1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  องค์การมาตรฐานดีเด่นสถานศึกษาขนาดใหญ่   
 2) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ประเภท กาแฟโบราณ 
 3) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
 4) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
 5) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ   
               ระดับ ปวช. โครงการรับออกแบบงานกราฟิก   
 6) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ                   
     ระดับ ปวส.โครงการรับจัดดอกไม้และบริการงานคหกรรม 
 7) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดท างานสตรี อายุ 25-35 ป ี
-  ได้รับรางวัลต่างๆ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรม 
   อาชีวศึกษา” ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่  3-7 พฤษภาคม ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์  
   บางกะปิ กรุงเทพมหานคร คือ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9   
   สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน  คลุมไตรลูกปัดมโนราห์  

ปี พ.ศ.2560     
-  ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เป็นองค์กรที่ส่งเสริม        
   การจัดการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เมื่อวันที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๐ 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดออกแบบเสื้อผ้า โครงการ  China World Fashion  
   Design Contest 2017  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 
-  ได้รับโล่รางวัลเป็นสถานศึกษาน าร่องตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล       
   ในสถานศึกษา ของหน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน   
   2560 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ชื่อรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทหนังสั้น ประจ าปี 2560   
   จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 22  
   กันยายน 2560 
-  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ซึ่งผ่านเข้ารอบการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรม  
   Thailand4.0 (รอบคัดเลือก) ชื่อผลงานกระเป๋าเป้วัยหวาน Trendy Backpack for Sweet Teens จาก 
   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับส านักสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 
-  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ซึ่งผ่านเข้ารอบการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรม  
   Thailand4.0 (รอบคัดเลือก) ชื่อผลงานภูมิศิลป์ถิ่นนคร จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ 
   ส านักสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 
-  ได้รับเกียรติบัตร  ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  “ทีมลูกแม่นพมาศโรบอท” ในการ 
   ประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์มือกลแขนกลเพ่ือคนพิการ  HAND ARM ROBOT เฉลิมพระเกียรติ  
   ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราช 
   กุมารี ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขัน 
   หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  
   จังหวัดปทุมธานี 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99?source=feed_text
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-  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นสถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจการ 
   เยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า  และท่ีอยู่อาศัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา  โครงการลดปัญหาการออกลางคันของ 
   ผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560  ให้ไว้ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
-  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นสถานศึกษาต้นแบบโครงการลดปัญหา 
   การออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ให้ไว้ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน   
   พ.ศ.2560 
-  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นสถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจการ 
   ติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  โครงการลดปัญหาการออกลางคัน 
   ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560  ให้ไว้ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
-  ได้รับเกียรติบัตร การเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน สะพานภาษาจีน-ศรีนครคัพ ครั้งที่ 6 ระดับชั้น   
   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา โรงเรียนในภาคใต้ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ 
   อันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรองชนะเลิศอันดับ 3  จากหลายประเภทการแข่งขัน จากการแข่งขัน 
   ทักษะภาษาจีน  “สะพานภาษาจีน - ศรีนครคัพ” ครั้งที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ 
   อาชีวศึกษา โรงเรียนในภาคใต้ เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนศรีนคร  
   อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
-  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม 
   อาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒7 ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 ระหว่างวันที่  1-5 กุมภาพันธ์  2561    
   ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  
 1)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest)    
 2)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายกระโปรง  
               ระดับ ปวช. 
 3)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล  
               ระดับ ปวส. 
 4)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ  
               ประเภทหอยทอดจานร้อน ระดับ ปวช. 
-  นายสุรพล  โชตธิรรมโม ผูอ้ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด  
   นครศรีธรรมราช  ประธานอาชีวศึกษาภาค ภาคใต้  ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  
   เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา 
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1.2 ปรัชญา 
ทักษะน า   คุณธรรมเด่น   เน้นคุณภาพ 

1.3 วิสัยทัศน์  
“มุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามหลักปรัชญาของ   
เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” 

1.4 พันธกิจ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้ก าหนดพันธกิจไว้  5  ประการ  ได้แก่  

 1.  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้  มีทักษะและการประยุกต์ใช้           
      ในการปฏิบัติงาน  และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา   
      ของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีสุขภาวะที่ดี 
 3.  ปลูกฝั่งจิตส านึกของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านความภาคภูมิใจ  และรักษาเอกลักษณ์                
                ของชาติไทย มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง    
       ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึก    
                รักษ์สิ่งแวดล้อม  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
 4.  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในด้านความร่วมมือ  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์              
                งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 5.  พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพระดับฝีมือและระดับเทคนิคโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ และการประเมินผลการเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
การอาชีวศึกษา 

2. การส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี 

3. การปลูกฝังจิตส านึกของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาด้านความภาคภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์
ของชาติไทย มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

4. การพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพมีประสิทธิภาพ 
6. การจัดหาครูที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  และพัฒนาครูให้เป็นผู้

พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
7. การพัฒนาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์  งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และเผยแพร่        
สู่สาธารณชน 
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8. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้และ
บริการทางวชิาการและวชิาชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชน 

9. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 
10. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

1.6 หลักสูตรที่เปิดสอน  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประกอบด้วยประเภทวิชา  คือ พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  คหกรรม  
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

1.7 อาคารสถานที่ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  เดิมชื่อ โรงเรียนช่างเย็บผ้า เปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 

2481 รับนักเรียนซึ่งส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาในหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษา 
หลักสูตร 2 ปี ในปี พ.ศ.2491  เปิดสอนหลักสูตรการช่างสตรีและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างสตรี
นครศรีธรรมราช  และต่อมาในปี พ.ศ. 2519  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จนถึง
ปัจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชเป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   

ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   
ที่ตั้ง  เลขท่ี  1076  ถนนราชด าเนิน  ต าบลคลัง อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    
รหัสไปรษณีย ์80000  โทรศพัท์ 0 - 7535 - 6156  โทรสาร 0 - 7534 - 2371    
Website  http://www.nvc.ac.th    E-mail  : nakhonsi@nvc.th  
สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ขณะนี้  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  มีพ้ืนที่ 3 แห่ง ได้แก่  
1. พื้นที่ซึ่งจัดการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้  ตั้งอยู่เลขที่ 1076 ต าบลคลัง อ าเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  มีพ้ืนที่  5  ไร่  2 งาน  36  ตารางวา  ประกอบด้วยอาคารจ านวน  7  หลัง ได้แก่ 
อาคาร  3  ชั้น  จ านวน  2  หลัง  อาคาร  4  ชั้น  จ านวน  2  หลัง  อาคาร  5  ชั้น  จ านวน  2 หลัง  และ
อาคารอเนกประสงค์  จ านวน  1  หลัง   

2. พ้ืนที่ซึ่งก่อสร้างเป็นบ้านพักครู  ตั้งอยู่ ณ  ต าบลนาพรุ  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
มีพ้ืนที่ 15  ไร่เศษ  ประกอบด้วย  บ้านพักครู จ านวน  28  หลัง   

3. พื้นที่ซึ่งเตรียมขยายเป็นวิทยาเขต เขต 2  ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวงแผ่นดินสายนครศรีธรรมราช – 
ปากพนัง (4013)  หมู่ที่ 5  ต าบลท่าไร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับการบริจาคจาก
นางวันธนี  ชาญสวัสดิ์  จ านวน  38  ไร่  1 งาน  39 ตารางวา  และสมาคมครูผู้ปกครองวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จัดซื้อเพ่ือบริจาคเพ่ิมเติมอีก 5 ไร่  รวมเป็น 43 ไร่ 1 งาน ขณะนี้ วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการท าถนนทางเข้า ความยาว  410  เมตร ส่วนงบประมาณเก่ียวกับ
การก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะพิจารณาจัดสรรให้ใน
โอกาสต่อไป 

http://www.nvc.ac.th/
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บทที่ 2 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน       
10 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี

ความรู้  มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๑.๑  ดานความรู้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการ  ทฤษฎี และ       

แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน  หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือ
ข้อเท็จจริง  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

๑.๒  ดานทักษะและการประยุกตใช้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ  และทักษะ

ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการ        
ปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีสุขภาวะที่ดี 

๑.๓  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติ  และ   

กิจนิสัยที่ด ี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย  เคารพกฎหมาย  เคารพสิทธิของผู้อ่ืน  มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  มีจิตสาธารณะ  และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนดใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงาน  
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๒.๑  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  

สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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๒.๒  ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้รับการพัฒนาอย่าง

เป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียน
และวัยท างานตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  2.2.1  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

 2.2.2  สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน  ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษาตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ
แต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

๒.3  ดานการบริหารจัดการ  
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  สื่อ  แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครุภัณฑ์  
และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 2.3.1  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากรอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.3.2  สถานศึกษาบริหารจัดการสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  
                    ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.3.3  สถานศึกษาบริหารจัดการศูนย์วิทยบริการ  แหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยี  
                    สารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.3.4  สถานศึกษาบริหารจัดการสื่ออย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 
 2.3.5  สถานศึกษาบริหารจัดการครุภัณฑ์อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.3.6  สถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็ม 
                    ศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 

๒.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ 
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายส าคัญที่

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

  2.4.1  การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
 2.4.2  โรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา 
 2.4.3  การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2.4.4  การส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันทุจริต (ลูกเสือช่อสะอาด) 
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 2.4.5  การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ 
                    รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2.4.6  ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) 
 2.4.7  การพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษ         
                    และผู้สูงอาย ุ
 2.4.8  อาชีวะอาสา (ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์) 
 2.4.9  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
 2.4.10  การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและนอกกลุ่มอาเซียน 
 2.4.11  การขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 2.4.12  การอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 
 2.4.13  การส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา 
                      วิชาชีพ 
 2.4.14  โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา 
 2.4.15  โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
 2.4.16  การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา                 
                      (ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ) 
 2.4.17  การส่งเสริมใหผู้้เรียนคิดค้นพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
                      หรืองานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 2.4.18  โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมกับบุคลคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๓.1  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ   
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม    
แห่งการเรียนรู้ 

๓.2  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

3.3  ด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถผู้เรียนหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเองหรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 
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