
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา  2555  
ฉบับนี้  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชได้จัดท าขึ้น  เพื่อรายงานผลการประเมินตนเอง          
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2555  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา              
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ส าหรับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  2555     
ให้สอดคล้องกับ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 หมวด 6  
มาตรา 48  ที่ก าหนดให้หน่วยงาน ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกัน คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา       
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน   เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก   โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้ด าเนินการในส่วนที่ 1  
การจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  7  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้ 

ในปีการศึกษา 255 1 ถึงปัจจุบัน วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินโดยต้นสังกัดในระดับดีมาก     
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ  ได้เข้าร่วมโครงการ 1 ช่วย 9 ห่วงโซ่คุณภาพการศึกษากับ  สมศ. เป็น   
รุ่นที่ 1 และ ในปีการศึกษา 2554  สมศ . เข้าประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ระหว่างวันที่ 28-30 
มิถุนายน 2554 มีผลการประเมินด้วยคะแนน 96. 60 จากคะแนนเต็ม 100  ดังนั้นเนื้อหาสาระในเล่ม
จะมีจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ประเมิน   ทั้งการ
ประเมินโดยต้นสังกัด  และการประเมินคุณภาพภายนอกปรากฏอยู่ในส่วนต่าง ๆ อันได้แก่ บทสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร สภาพทั่วไปของสถานศึกษา การด าเนินงานของสถานศึกษา การด าเนินงานตามมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ ซึ่งประกอบด้วย 7 มาตรฐาน  35 ตัวบ่งชี้  และสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  
ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  ภาคผนวกท้ายเล่มจะประกอบด้วย ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2555  และการด าเนินงานตามโครงการ 
1 ช่วย 9 ร่วมพัฒนาสถานศึกษาในเครือข่าย 9 แห่ง และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ
สถานศึกษาต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน รวมทั้งสิ้น 24 แห่ง  

ในโอกาสนี้  วิทยาลัยฯ  ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัยฯ สถานประกอบการ  
นักศึกษา และประชาชนในชุมชนที่มีส่วนให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 
เกิดสัมฤทธิผล  เป็นผลดีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 
 

           ว่าที่ ร.ต. 

                                    (กิตติ  บรรณโศภิษฐ์) 
                                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                                               

                                           วันท่ี   27  พฤษภาคม  2556 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

1. ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานศึกษา 
 

1.1  ประวัติโดยย่อ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  เดิมชื่อ  โรงเรียนช่างเย็บผ้า  เปิดสอนครั้งแรก         

ในปี พ.ศ. 2481  รับนักเรียนส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  4 เข้าศึกษาในหลักสูตร      
ประโยค อาชีวศึกษา  หลักสูตร  2 ปี ในปี พ.ศ.2491  เปิดสอนหลักสูตรการช่างสตรีและเปลี่ยนชื่อ
เป็นโรงเรียนการช่างสตรีนครศรีธรรมราช  และต่อมาในปี พ.ศ. 2519  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น                
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จนถึงปัจจุบัน เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   

 

1.2 สภาพทั่วไป  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่เลขท่ี  1076  ถนนราชด าเนิน  
ต าบลคลัง อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย ์80000  โทรศัพท์   0 - 7535 - 6156  
โทรสาร  0 - 7534 - 1070   เว็บไซต์ http://www.nvc.ac.th 

 

1.3  ปรัชญาวิทยาลัย 
ทักษะน า  คุณธรรมเด่น  เน้นคุณภาพ 

 

1.4  วิสัยทัศน์ 
เราคือผู้น าในการจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ  สู่ความเป็นเลิศแห่งโลกอาชีพ  
We are the leader of Vocational Education Management through society 

and be the great in Vocational World. 
 

1.5  พันธกิจ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้ก าหนดพันธกิจในการจัดการศึกษาไว้  ดังนี้ 
1. มุ่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศด้านทักษะและคุณธรรม               

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ  
 ๓. มุ่งสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศให้มีส่วนร่วม       

ในการจัดการอาชีวศึกษา 
 ๔. บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้

1.6  เป้าประสงค์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้ก าหนดเป้าประสงค์ในการจัดการศึกษาไว้  ดังนี้ 

มิติด้านการเงิน 
1. มีงบประมาณและการระดมทรัพยากรเพียงพอในการบริหารจัดการ 
2. มีระบบการบริหารการเงินงบประมาณและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 

 

http://www.nvc.ac.th/


 ๒ 

มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณธรรม  ความรู้  ทักษะวิชาชีพ  ภาษา  และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ผู้เรียน ครู  และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ  

ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับ 
 

ด้านกระบวนการ 
6. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 
7. ระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิภาพ 
8. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่มีคุณภาพ 
9. มีครุภัณฑ์ สื่อ  และวัสดุอุปกรณ์ทีเ่พียงพอและเหมาะสม 
10. มีอาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  สภาพแวดล้อม  

และภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
11. มีครูผู้สอนที่มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นและตรงตามสาขาวิชาชีพ 
12. มีจ านวนครูผู้สอนที่เพียงพอกับผู้เรียนตามมาตรฐาน 
13. มีการจัดการอาชีวศึกษา  การใช้  และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง    

กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
14. การจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาที่มีคุณภาพ 
15. ระบบการนิเทศติดตามที่มีคุณภาพ 
16. คณะกรรมการวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
17. มีแผนการจัดการบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
18. การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
19. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีคุณภาพ 
20. การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
21. การจัดระบบดูแลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
22. การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 
23. การบริหารจัดการโครงการ/สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
24. การบริหารจัดการโครงการ/สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของครูที่มีคุณภาพ 
25. การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
26. การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 
27. การส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการที่มีประสิทธิภาพ 
 

ด้านลูกค้า (ผู้เรียน) 
28. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
29. ผู้เรียนมีผลงาน  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัยเป็นที่ยอมรับ 
30. สถานศึกษามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
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2. หลักสูตรการเรียนการสอน  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปัจจุบันเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งประกอบด้วย            
3  ประเภทวิชา คือ พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คหกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
 

3. สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  บริหารจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของ         

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   กฎกระทรวง           
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553   และมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2555  บรรลุผลตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ คือ  มุ่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
ด้านทักษะและคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่าง 
มืออาชีพ  มุ่งสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศให้มีส่วนร่วมในการจัดการ
อาชีวศึกษา   บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ในช่วงเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยฯ สามารถ          
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก   ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
โดยต้นสังกัดปีล่าสุด (ปีการศึกษา 2553) มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 (คะแนนเต็ม 5) อยู่ในระดับดีมาก และ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ซ่ึง สมศ. เข้าประเมินในปีการศึกษา 2554  มีผลการประเมิน
ด้วยคะแนนรวม 96.60 (คะแนนเต็ม 100) อยู่ในระดับดีมากเช่นกัน   ปีการศึกษา 2555  วิทยาลัยฯ 
ได้น ามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  ในส่วนที่ 1 จ านวน 7  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้มาใช้       
ผลการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยฯ มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ
คุณภาพดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 5  จ านวน  24  ตัวบ่งชี้  ในระดับคุณภาพดี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4  
จ านวน  9  ตัวบ่งชี้  ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง  มีค่าคะแนนเท่ากับ 2  จ านวน  1  ตัวบ่งชี้         
และได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินได้ จ านวน  1  ตัวบ่งชี้  วิทยาลัยฯมีความพร้อมที่จะจัดให้มี        การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

การด าเนินงานในปีการศึกษา 2555  สถานศึกษาได้ด าเนินการตามข้ันตอนเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพดังนี้   

3.1 การควบคุมคุณภาพ สถานศึกษาได้น ามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  ส่วนที่ 1                   
จ านวน  7  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้  มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน      
โดยได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนยุทธศาสตร์ จัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ  
ตามมาตรฐาน  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ
เป้าประสงค์ประกอบด้วย 7 แผนงาน ได้แก่   แผนงานพัฒนาบุคลากร   แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่ 
แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหาร  แผนงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน  นักศึกษา  แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม  และแผนงานการบริการ
สังคม หลังจากนั้นด าเนินการจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภาระหน้าที่ของบุคลากรทุกคน
ตามตัวบ่งชี้  จัดท าคู่มือการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ประจ า และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการดังกล่าวแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ฝ่าย 
วิทยาลัยฯได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  ของ
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาไปก าหนดเป็นโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ   2556  พร้อมก าหนดเป้าหมายผลการด าเนินงานในแต่ละตัว
บ่งชี้ด้วยเกณฑ์คุณภาพท่ีสูงขึ้น  

3.2  การติดตามคุณภาพ  สถานศึกษาได้จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองผู้อ านวยการฝ่าย
เป็นผู้ควบคุม  ติดตามผล  และตรวจสอบ  จัดท าปฏิทินการประกันคุณภาพภายในขึ้น เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทิน  ก่อนการด าเนินงานวิทยาลัยฯ จัดประชุมใหญ่เพ่ือ
ช่วยกันก าหนดเกณฑ์ส าหรับสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพ  ก่อนการด าเนินงานกรรมการทุกตัวบ่งชี้
ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบและเกณฑ์การประเมิน หลังจากนั้นเขียนแผนหรือโครงการ  เมื่อแผนหรือ
โครงการได้รับการอนุมัติ คณะกรรมการตัวบ่งชี้จึงด าเนินการตามแผน  ในการด าเนินการต้องมุ่งสู่
เป้าหมายแห่งคุณภาพด้วยความตระหนัก   ความพยายาม   และเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงพัฒนา                 
ในการด าเนินงานจะมีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ ถ้าไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
จะเขียนแผนเพื่อปรับปรุงต่อไป               

3.3  การตรวจสอบคุณภาพ   สถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูทุกคนเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR รายบุคคล) และสาขาวิชาทุกสาขาวิชาเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR แผนกวิชา)  
กิจกรรมเพื่อการตรวจสอบคุณภาพที่วิทยาลัยฯ ด าเนินงานได้ผลดี  คือเมื่อสิ้นปีการศึกษาผู้รับผิดชอบ    
ตัวบ่งชี้ ทุกตัวบ่งชี้น าเสนอผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมใหญ่ เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่ รับทราบและพิจารณา
ตรวจสอบ ที่ประชุมใหญ่ ประกอบด้วย คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้บริหาร คณะครูทุกคน ตัวแทนเจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา หลังจากนั้น
ผู้รับผิดชอบจะรายงานผลลงในแฟ้มเพ่ือเสนอให้ฝ่าย พิจารณา ตรวจสอบและผู้อ านวยการ ให้ความ
เห็นชอบ   หลังจากนั้นส่งแฟ้มที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เพ่ือเรียบเรียงและ
วิเคราะห์  เป็นรายงานการประเมินตนเอง SAR ของสถานศึกษา เมื่อ SAR ของสถานศึกษาเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว   สถานศึกษารายงานต่อ กรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือพิจารณา  หลังจากนั้น จึง
รายงานต่อต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ มีคณะอนุกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพท าหน้าที่ประเมินคุณภาพแผนก
วิชาอีกด้วย  

 
4.๑ จุดเด่น – จุดที่ต้องพัฒนาจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช พบว่า ผลประเมินในภาพรวมมีค่าคะแนน 96.60 เมื่อพิจารณาผลการประเมิน 
ในกลุ่มตัวบ่งชี้พบว่า กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมมีคะแนนผลการประเมินสูงสุด คือ  ได้คะแนนเต็ม 20  
รองลงมา คือ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ได้คะแนน ๙.๘๔ จากคะแนนเต็ม ๑๐  คะแนน และตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน
ได้  66.76  จากคะแนนเต็ม  70  คะแนน 

“ เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานตามกฎกระทรวง  พบว่า  มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน  และมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๘๑ และมาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๙ ตามล าดับ ” 
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกได้สรุปผลการประเมินเพ่ือการรับรองมาตรฐาน
การศึกษา ระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ  และนวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี     
(Good Practice)  ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนไว้  ดังนี้   

จุดเด่น 
1. สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
2. หลักสูตรของสถานศึกษาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพทุกหลักสูตร 
3. สถานศึกษามีการจัดการเรียนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          

ทุกรายวิชา 
4. นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
5.  บุคลากรในสถานศึกษามีความภาคภูมิใจในความเป็นอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว มุ่งม่ันที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
6. ชุมชนและท้องถิ่นให้ความร่วมมือ  ยอมรับ  และมีความภาคภูมิใจในสถาบัน  
7. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน นักศึกษาที่หลากหลายสอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์ 
8. มีผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานวิจัยจ านวนมาก  และมีคุณภาพได้รับรางวัล

ทั้งระดับท้องถิ่น  ระดับภาค  และระดับชาติ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรก าหนดทิศทางของการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของ

สถานศึกษา 
2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อสร้างความเข้มแข็งกับระบบงานประกัน

คุณภาพของสถานศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. สถานศึกษาควรจัดท าแผนพัฒนาเพื่อวิทยฐานะให้แก่บุคลากร 
2.สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางออนไลน์

และฐานข้อมูลของเครือข่ายการประกันคุณภาพของสถานศึกษา   
 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ 
ต่อผู้อ่ืน  

1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

๔.๒  จุดเด่น - จุดที่ควรพัฒนา จากผลการประกันคุณภาพภายใน           
       ปีการศึกษา 2555 ปรากฏ ดังนี้  
 ๔.๒.๑ จุดเด่นของสถานศึกษา  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเกิดสัมฤทธิผลในทุกมาตรฐาน     
โดยมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สถานศึกษาด าเนินงานไดใ้นระดับคุณภาพดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 5        
ถือเป็นจุดเด่นของสถานศึกษามีครบทุกมาตรฐาน  จ านวน ๒๔ ตัวบ่งชี้ ดังนี ้



 ๖ 

  มาตรฐานที ่๑ ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4  ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ 
ขึ้นไป  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน   
ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพรับรอง  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  

หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี  
 
  มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ประกอบด้วย  
4  ตัวบ่งชี้  ได้แก่  

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา   
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  
 

มาตรฐานที่ ๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย  9  ตัวบ่งชี้  ได้แก่  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร

สถานศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ของสถานศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์

ของสถานศึกษา  และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  

กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  
 

มาตรฐานที่ ๔  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ประกอบด้วย  1  ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
 



 ๗ 

มาตรฐานที่ ๕  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
ประกอบด้วย  1  ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์       
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของผู้เรียน  

มาตรฐานที่๖  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ประกอบด้วย  4  ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  

ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๒  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ   
ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง   
 

มาตรฐานที่ ๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย  1  ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  

 

๔.๒.2 จุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษา   
   จากผลการจัดการศึกษาที่มีสัมฤทธิผลในระดับคุณภาพดี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4  ซ่ึงถือ

เป็นจุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษามี ดังนี้  
  มาตรฐานที ่๑ ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3  ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือ

สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

  มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ประกอบด้วย  
1  ตัวบ่งชี้  ได้แก่  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคม
อาเซียน    

 
 
 
 



 ๘ 

มาตรฐานที่ ๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย  3  ตัวบ่งช้ี  ได้แก่  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และ  

คอมพิวเตอร์  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ   
 

มาตรฐานที่ ๕  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
ประกอบด้วย  1  ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของครู  

 
มาตรฐานที่ ๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย  1  ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

๔.๒.3 จุดที่ต้องพัฒนาเร่งด่วนของสถานศึกษา   
   จากผลการจัดการศึกษาที่มีสัมฤทธิผลในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง  มีค่าคะแนนเท่ากับ 

2  ซ่ึงถือเป็นจุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษามี ดังนี้  
  มาตรฐานที ่๑ ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3  ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  

 

๕. แนวทางพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  
 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต จ านวน๗
แผนงาน ดังนี้ 

๑. แผนงานพัฒนาบุคลากร 
๒. แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่ 
๓. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหาร 
4. แผนงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
๕. แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน  นักศึกษา 
๖. แผนการวิจัยและนวัตกรรม 
๗.  แผนงานการบริการสังคม 
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ตอนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

 

1.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 
 

        1.1.1 ประวัติของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  มีประวัติโดยสังเขป  ดังนี้ 
 

ปี พ.ศ. 2481 วิทยาลัยฯ มีชื่อว่า “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้า” เปิดท าการสอนครั้งแรก โดยใช้สถานที่ 
                     ของโรงเรยีนศิลปหัตถกรรม  หนา้วดัวังตะวันออก รับนกัเรยีนจบชั้นประถมปทีี ่4    

เรียนหลักสูตร 2 ปี ส าเร็จแล้วเทียบเท่าประโยคอาชีวศึกษาตอนต้น  
ปี พ.ศ. 2482 ย้ายมาตั้งที่ถนนราชด าเนิน ใกล้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน  
  โดยใช้สถานที่ของวัดพระเงิน  ซึ่งเป็นวัดร้าง  
ปี พ.ศ. 2491 เปิดสอนหลักสูตรการช่างสตรีและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีนครศรีธรรมราช”  
ปี พ.ศ. 2516 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช” 
ปี พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา 3 แห่ง ในจังหวัด 

คือ โรงเรียนการช่างนครศรีธรรมราช  โรงเรียนอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชและโรงเรียน
ศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มี 3 วิทยาเขต 

ปี พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการประกาศแยกวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  ออกเป็นวิทยาลัยเอกเทศ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จึงเหลือ 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขต 1       
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  และวิทยาเขต 2 คือ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
นครศรีธรรมราช  

ปี พ.ศ. 2523 กระทรวงศึกษาธิการประกาศแยกวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชออกเป็น
วิทยาลัยเอกเทศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชจึงมีเพียงแห่งเดียว 

ปี พ.ศ. 2526 กรมอาชีวศึกษาได้คัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการและเป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่นของกลุ่มคหกรรม        
พาณิชยกรรม และศิลปหัตถกรรมภาคใต้ กรมอาชีวศึกษา 

ปี พ.ศ. 2544 ส านักพัฒนาการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  เขตการศึกษา 3 ได้คัดเลือกให้เป็น
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  

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 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชได้รับรางวัลชนะเลิศองค์การวิชาชีพมาตรฐานดีเด่น
ระดับชาติ 

ปี พ.ศ. 2552  - กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็น “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับอาชีวศึกษา 
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
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- กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง  
2552” 

  - ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล“เหรียญทอง (ดีเด่น)   
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ          
ตามนโยบายสถานศึกษา 3 D ” 

ปี พ.ศ. 2553    - ได้รับบริจาคที่ดิน จ านวน 43 ไร่ 1 งาน  39  ตารางวา  ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวง 
แผ่นดินสายนครศรีธรรมราช-ปากพนัง (4013) ต าบลท่าไร่  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 - ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง สมศ กับสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อการประเมิน  
                         สถานศึกษาแบบโดดเดน่ 1 ช่วย 9  “ห่วงโซ่คุณภาพทางการศึกษา”                     

- ได้รับโล่จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)  หรือ สมศ ในโอกาสเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การประชุมวิชาการ
ครบรอบ 10 ปี สมศ”  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร 

 - มีสถานศึกษาต่าง ๆ มาศึกษาดูงานจ านวน  4  แห่ง  
ปี พ.ศ. 2554 - ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ด้วยคะแนน  96.60   ในระดับดีมาก   
 - มีสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ  มาศึกษาดูงานเป็นจ านวน  28  แห่ง 

- ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ระดับชาติ       
ครั้งที่ 20 ประจ าปีการศึกษา 2553  ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 24-28 
มีนาคม 2554  ดังนี้ 

      1.) ได้รับรางวัลหน่วยมาตรฐานดีเด่น  องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่ 

      2.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ขิมสายจากการแข่งขันทักษะวิชา
พ้ืนฐาน  

      3.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ของที่ระลึก ประเภทเครื่องหอม  
      4.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดร้องเพลง การร้องเพลง

สากลหญิง  
 - ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาการเรียน  การ

สอนวิชาชีพแนวใหม่ให้มีความทันสมัย  ในสาขาคหกรรมศาสตร์ “การฝึกอบรมอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มส าหรับงานเลี้ยง” จากเลขาธิการคณะกรรมการ   
การอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 

 - ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาการเรียน       
การสอนวิชาชีพแนวใหม่ให้มีความทันสมัย ในสาขาคหกรรมศาสตร์ “การฝึกอบรม
ดอกไม้เชิงบูรณาการ” จากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เมื่อวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2554 

ปี พ.ศ. 2555  -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ  รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  จากการ
ประกวดประดิษฐ์กระทงลอย ประเภท บุคคลทั่วไป ประเภทสิ่งประดิษฐ์ งานประเพณีลอย
กระทง ณ พุทธมณฑล ปีพุทธศักราช 2555 โดยคณะกรรมการอ านวยการอนุรักษ์และ
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พัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายฆราวาสและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ในวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2555 
- ได้รับเชิญจากส านักพระราชวังให้น านักเรียนไปร่วมถวายงานจัดท าเครื่องตกแต่ง               

พระจิตกาธานในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้า
เพชรรัตน์ราชสุดาฯ สิริโสภาพัณณวดี ณ หออุเทสทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
ในพระบรมมหาราชวัง  ระหว่างวันที่  6-9  เมษายน 2555 

- ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2554 จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555  ดังนี้   

1.)  รางวัลชนะเลิศหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น  เหรียญทอง  
ระดับชาติ  อันดับ 1  ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่  

2.)  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารฯ Animation  

3.)  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทวิชาคหกรรม  พุ่มประดิษฐ์   
จากผ้าส าหรับตกแต่งสถานที่ 

4.)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทเสื้อผ้าเด็ก 3-5 ขวบ (ปวช.)  

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดโครงงานคหกรรมศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ในงานสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ  ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่  23 – 24  
สิงหาคม  2555  ณ โรงแรมมารวยกาเด้นท์ กรุงเทพ จัดโดยสมาคมคหเศรษฐศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

- มีสถานศึกษาต่าง ๆ มาศึกษาดูงานจ านวน  23  แห่ง 

ปี พ.ศ.2556 -  ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ 11-๑๕ 
กุมภาพันธ์ 255๖  ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1.) รางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง การประกวด Lip sing Dancer  ไทยลูกทุ่ง   
๒.) รางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภททักษะ

วิชาการลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.)  
๓.) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ประเภททักษะ   

การประดิษฐ์ดอกไม้คลุมไตร   (ทรงหลังประทุน)   
4.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพการตัดเย็บ

เสื้อเชิ้ตสตรีเข้ารูปแขนสั้น   
5.) รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประเภททักษะการเล่านิทาน

พ้ืนบ้าน  
6.) รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประเภททักษะรักการอ่าน  

(ภาษาไทย)   
๗.) รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน การแข่งขันการจัดดอกไม้

แนวคิดสร้างสรรค์ ระดับ ปวส.   
8.) รางวัลชมเชย การร้องเพลงสากลหญิง   
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9.) รางวัลชมเชย การร้องเพลงสากลชาย   

-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป  ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา 
2555 ระหว่างวันที่ 29  มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง MCC HALL 
ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร   
 

1.1.2  ขนาดและที่ตั้ง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   ตั้งอยู่ที่  1076  ถนนราชด าเนิน  ต าบลคลัง  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  80000  โทรศัพท์ (075) 356156       
โทรสาร  (075) 341070 Home page: http:/www.nvc.ac.th E-mail : nakhonsi@nvc.th      
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีพ้ืนที่  5  ไร่  2 งาน  36  ตารางวา  ประกอบด้วยอาคารจ านวน  6  หลัง 
ได้แก่ อาคาร  3  ชั้น  จ านวน  2  หลัง  อาคาร  4  ชั้น  จ านวน  2  หลัง  อาคาร  5  ชั้น  จ านวน 1 
หลัง  และอาคารอเนกประสงค์  จ านวน  1  หลัง   

 

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

3. พ้ืนที่ซึ่งเตรียมขยายเป็นวิทยาเขต เขต 2  ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย
นครศรีธรรมราช – ปากพนัง (4013)  หมู่ที่ 5  ต าบลท่าไร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
โดยได้รับการบริจาคจากนางวันธนี  ชาญสวัสดิ์  จ านวน  38  ไร่  1 งาน  39 ตารางวา  และสมาคมครู
ผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จัดซื้อเพ่ือบริจาคเพ่ิมเติมอีก 5 ไร่  รวมเป็น 43 ไร่ 1 งาน 
ขณะนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณเป็นค่าดินถม  จ านวน  5,000,000 บาท  
(ห้าล้านบาทถ้วน)  เพ่ือท าถนนทางเข้า ความยาว  410  เมตร  และถมพ้ืนที่ขนาด 4,900 ตารางเมตร  
เพ่ือเตรียมก่อสร้างอาคาร ซึ่งงบประมาณเก่ียวกับการก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค     
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะพิจารณาจัดสรรให้ในปีงบประมาณถัดไป  
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แผนที่แสดงท่ีตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช  ด้านหน้า
ติดถนนราชด าเนิน  ด้านขวาติดสวนพระเงินและเจดีย์ยักษ์  ด้านซ้ายติดส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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1 

สนาม 

2 

5 

4 

12 13 

3 

NORTH 

8 

6 

  ถนนราชด าเนิน 

9 

7 

สัญลักษณ์ 
1.  อาคาร  1  ตึก 4 ชั้น      
2.  อาคาร  2  ตึก  3 ชั้น      
3.  อาคาร  3  ตึก  3 ชั้น 
4.  อาคาร  4  ตึก  4  ชั้น 
5.  อาคารเอนกประสงค์  
6.  อาคาร  6  ตึก  5  ชั้น 
7.  ป้อมยาม 
8.   ประชาสัมพันธ์ 
9.  ธนาคารโรงเรียน 
10.  ครัวฝึกงานแผนกอาหารและโภชนาการ 
11.  ห้องเรียน 
12.  ห้องจ าหน่ายอาหารครัวอาชีวะ 
13.  บ้านพัก  ผอ. 

 
 
แผนผังภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

 
 10 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

มีเน้ือที่ท้ังหมด  5  ไร่  2  งาน 36  ตารางวา 
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1.1.3 สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชตั้งอยู่ในสภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  และสังคมเมือง    

ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญ ๆ  ได้แก่ วัด  มัสยิด   โบสถ์เบธเลเฮ็ม  โรงเรียน โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
แหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  สถานีต ารวจ  ไปรษณีย์  โรงพยาบาล  สถานีเดินรถประจ าทาง   
เทศบาลนคร  ธนาคาร  สถาบันการเงิน  ศูนย์การค้า  ตลาดสด  ห้างสรรพสินค้า ร้านเสริมสวย    
ร้านค้าปลีก - ค้าส่ง  คลินิกแพทย์  ฯลฯ  อาชีพของชุมชนโดยรอบมีท้ังอาชีพธุรกิจขนาดใหญ่  ได้แก่  
ธนาคาร  ร้านขายทองรูปพรรณ  โรงแรม  ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ อาชีพธุรกิจขนาดย่อม ได้แก่  ขายอาหาร  
ขายเสื้อผ้า  ขายยา  ขายวัสดุก่อสร้าง  ขายเครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ  อาชีพข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ  
อาชีพอิสระ  และอาชีพรับจ้าง   

 1.1.4 งบประมาณ    
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชได้รับงบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น  40,748,115  บาท  

รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1  
 

ตารางท่ี 1.๑  งบด าเนินการ  งบประมาณ ประจ าปีการศึกษา  255๕ 
 

รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 
1. งบด าเนินงาน     19,951,587 

1.๑ งบด าเนินงาน (ของแผนงาน  โครงการ  ในแผนปฏิบัติการประจ าปี)   16,850,514 
1.๒  ค่าสาธารณูปโภค  3,101,073 

2. งบเรียนฟรี ๑๕ ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)  18,965,021 
    2.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน 8,657,392 
    2.๒ ค่าหนังสือเรียน + เครื่องแบบ + อุปกรณ์ + กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,159,429 

2.3  อุดหนุนทั่วไป 148,200 
3. งบรายจ่ายอ่ืน ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ )  1,831,507 

3.๑ โครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพ 832,107 
3.๒ โครงการพัฒนาผู้น า  40,000 
3.๓ โครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ 250,000 
3.๔ โครงการคลังสมอง  365,400 
3.๕ โครงการ AEC    100,000 
3.6 โครงการพัฒนาศูนย์อบรม 84,000 
3.7  โครงการพัฒนาวิสาหกิจ 160,000 

ฯลฯ  

รวมงบด าเนินการทั้งสิ้น 40,748,115 

หมายเหต ุ ข้อมูลงบประมาณ 2555   ตั้งแต่ 1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย.  55 
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1.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
 

        วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนยีบตัรวชิาชีพ 
พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 รายละเอียด
สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา  มีดังนี้  

 

          1.2.1 จ านวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 
ดังแสดงในตารางที่ 1.2 ถึงตารางที่  1.5 
 
 

ตารางท่ี 1.2  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น  หลักสูตร  เพศ 
 

ระดับชั้น 
หลักสูตร 

รวม 
ปกติ + ทวิภาคี เทียบโอนฯ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด 

ปวช.1 73 808 - - 73 808 881 
ปวช.2 55 898 - - 55 898 953 
ปวช.3 36 521 - - 36 521 557 
รวมระดับ ปวช. ๑๖๔ ๒,๒๒๗ - - ๑๖๔ ๒,๒๒๗ ๒,๓๙๑ 
ปวส.1 28 530 - - 28 530 558 
ปวส.2 22 386 - - 22 386 408 
รวมระดับ ปวส. 50 916 - - 50 916 966 
รวมทั้งหมด ๒๑๔ ๓,๑๔๓   ๒๑๔ ๓,๑๔๓ ๓,๓๕๗ 

 ข้อมูล ณ 18  มิถุนายน  2555 
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ตารางท่ี  1.3   จ านวนนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 (ปวช.1)   
จ าแนกตาม สาขางานและเพศ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

      ข้อมูล ณ  18  มิถุนายน  2555                   

ที ่ สาขางาน ชาย หญิง จ านวน 

1 ออกแบบเสื้อผ้า 2 14 16 
2 ตัดเย็บเสื้อผ้า (ไม่มี นร.) 1 2 3 
3 อาหารและโภชนาการ ๑ 10 22 32 
4 อาหารและโภชนาการ ๒ 8 25 33 
5 อาหารและโภชนาการ ๓ 12 25 37 
6 คหกรรมการผลิต ๑    (จาก วอศ.ภูเก็ต) 2 31 33 
7 คหกรรมการผลิต ๒  (รักษาสภาพ ๑ คน) 1 27 28 
 รวมคหกรรม 36 146 182 

8 การบัญชี ๑  1 38 39 
9 การบัญชี ๒  0 33 33 

10 การบัญชี ๓ (พักการเรียน ๑ คน) 0 35 35 
11 การบัญชี ๔ 0 35 35 
12 การบัญชี ๕ 1 31 32 
13 การบัญชี ๖ 1 34 35 
14 การขาย ๑ 1 35 36 
15 การขาย ๒ 2 29 31 
16 การเลขานุการ ๑ 0 35 35 
17 การเลขานุการ ๒ 2 27 29 
18 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑  2 37 39 
19 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒ 4 34 38 
20 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓   (พักการเรียน ๑ คน) 7 33 40 
21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔  3 36 39 
22 ภาษาต่างประเทศ  4 34 38 
23 ธุรกิจค้าปลีก 1 17 18 

 รวมพณิชยการ 29 523 552 
24 การโรงแรม ๑ 1 35 36 
25 การโรงแรม ๒  3 33 36 
26 การโรงแรม ๓ 3 35 38 
27 การท่องเที่ยว 1 36 37 

 รวมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 8 139 147 
รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 73 808 881 
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จ านวนนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 (ปวช.2)   
จ าแนกตาม สาขางานและเพศ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ที ่ สาขางาน ชาย หญิง จ านวน 

1 ออกแบบเสื้อผ้า  (ตกค้าง 1) 1 12 13 
2 ตัดเย็บเสื้อผ้า 0 8 8 
3 อาหารและโภชนาการ ๑ 8 29 37 
4 อาหารและโภชนาการ ๒  (พักการเรียน ๑) 6 27 33 
5 อาหารและโภชนาการ ๓ 5 31 36 
6 คหกรรมการผลิต    (พักการเรียน ๓ คน) 3 33 36 

 รวมคหกรรม 23 140 163 

7 การบัญชี ๑  (ลาพัก ๑) 0 35 35 

8 การบัญชี ๒  1 30 31 

9 การบัญชี ๓ 0 33 33 

10 การบัญชี ๔  (จากเทคนิคทุ่งส่ง ๒ คน) 0 33 33 

11 การบัญชี ๕ 1 35 36 

12 การบัญชี ๖  (รักษาสภาพ ๑ คน) 0 31 31 

13 การบัญชี ๗ (พักการเรียน ๑ คน) 1 35 36 

14 การบัญชี ๘ 0 34 34 

15 การขาย ๑ 2 27 29 

16 การขาย ๒ 0 26 26 

17 การเลขานุการ ๑ 0 24 24 

18 การเลขานุการ ๒ 0 22 22 

19 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑ (ลาพัก ๑) 1 36 37 

20 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒   1 30 31 

21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓ 1 39 40 

22 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔  (ลาพัก ๑) 3 33 36 

23 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๕  2 29 31 

24 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๖  2 32 34 

25 ภาษาต่างประเทศ  (ลาพัก๑)  ตกค้าง ๑ 4 24 28 

 รวมพณิชยการ 19 588 607 
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ที ่ สาขางาน ชาย หญิง จ านวน 

26 การโรงแรม ๑  (ลาพัก ๑) 3 26 29 

27 การโรงแรม ๒   0 32 32 

28 การโรงแรม ๓  1 30 31 

29 การโรงแรม ๔ (จาก ว.บริหารธุรกิจฯ) พัก ๒ 0 28 28 

30 การโรงแรม ๕ 4 28 32 

31 การท่องเที่ยว 5 26 31 

 รวมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 13 170 183 

รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 55 898 953 
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จ านวนนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 (ปวช.3)   
จ าแนกตาม สาขางานและเพศ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ที ่ สาขางาน ชาย หญิง จ านวน 

1 ออกแบบเสื้อผ้า (วอศ. ล าปาง)  ตกค้าง ๑ 5 16 21 
2 ตัดเย็บเสื้อผ้า 1 11 12 
3 อาหารและโภชนาการ ๑  (ตกค้าง ๒ ) 2 31 33 
4 อาหารและโภชนาการ ๒  (ตกค้าง ๑) 3 31 34 
5 อาหารและโภชนาการ ๓ 3 21 24 
6 คหกรรมการผลิต  (ลาพัก ๑) 3 21 24 

 รวมคหกรรม 17 131 148 

7 การบัญชี ๑  (ตกค้าง ๑) 0 40 40 
8 การบัญชี ๒ 0 34 34 
9 การบัญชี ๓ 1 44 45 
10 การขาย 3 26 29 
11 การเลขานุการ 0 38 38 
12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑ 4 38 42 
13 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒ 2 32 34 
14 ภาษาต่างประเทศ 1 36 37 

 รวมพณิชยการ 11 288 299 

15 การโรงแรม ๑  (ตกค้าง ๒ ) 4 34 38 
16 การโรงแรม ๒ 1 34 35 
17 การท่องเที่ยว 3 34 37 

 รวมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 8 102 110 

รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 36 521 557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1)   
จ าแนกตาม สาขางานและเพศ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ที ่ สาขางาน ชาย หญิง 
รวม 
จ านวน 

จ านวน 
นศ.(ม.6) และ
สาขาอ่ืนๆ  

1 การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง 0 13 13   
2 ออกแบบเสื้อผ้าขั้นสูง 1 7 8 2+1 
3 การประกอบอาหาร ๑ 3 28 31  
4 การประกอบอาหาร ๒ 2 26 28 1+1 
5 การประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างฯ (ทวิภาค)ี 9 0 9 5+2 
6 ธุรกิจงานประดิษฐ์ ๑ 0 22 22 1+1 
7 ธุรกิจงานประดิษฐ์ ๒ 0 15 15  
 รวมคหกรรม 15 111 126  

8 การบัญชี ๑ 0 41 41  
9 การบัญชี ๒ 1 40 41  
10 การบัญชี ๓ 1 42 43  
11 การบัญขี ๔  (ม.๖) 0 12 12 6+1 
12 การบัญชี ๕  (ทวิภาค)ี 0 18 18  
13 การตลาด ๑ 1 26 27 ม.6= 1 
14 การตลาด ๒   0 25 25 4+1 
15 การเลขานุการ (พักการเรียน ๑ คน)  0 18 18  
16 การจัดการส านักงาน 0 24 24 3+4 
17 การจัดการทั่วไป 0 26 26 4+8 
18 การพัฒนาเว็บเพจ 1 19 20 ม.6= 1 
19 เทคโนโลยีส านักงาน ๑ (ม.๖) 1 32 33 6+1 
20 เทคโนโลยีส านักงาน ๒  0 25 25  
21 ภาษาอังกฤษ 1 21 22  
 รวมบริหารธุรกิจ 6 369 375  

22 บริการอาหารและเครื่องดื่ม ๑ (ทวิภาคี) 2 22 24  
23 บริการอาหารและเครื่องดื่ม ๒ (ทวิภาคี) 3 15 18  
24 มัคคุเทศก์ศิลปวัฒนธรรม (ทวิภาคี) 2 13 15  
 รวมการโรงแรมและบริการ 7 50 57  

 รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 28 530 558  
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จ านวนนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2)   
จ าแนกตาม สาขางานและเพศ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ที ่ สาขางาน ชาย หญิง 
รวม จ านวน 

จ านวน นศ(ม.6) 
1 การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง (ลาพัก ๑) 1 9 10   
2 ออกแบบเสื้อผ้าขั้นสูง 0 6 6   
3 การประกอบอาหาร (พักการเรียน ๑) 1 38 39 5 
4 การประกอบอาหารในเรือเดินทะเลฯ(ทวิ) 8 0 8 7 
5 ธุรกิจงานประดิษฐ์  (ลาพัก ๑ ) 2 15 17  

 รวมคหกรรม 12 68 80  

6 การบัญชี ๑ 1 41 42  

7 การบัญชี  ๒ 2 40 42  

8 การบัญชี ๓ (ม.๖) 1 22 23 17 

9 การบัญชี ๔ (ทวิ)   (ลาพัก ๑ คน) 0 16 16  

10 การตลาด   (ลาพัก ๑ ) 0 29 29 5 

11 ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิ) 0 15 15  

12 การเลขานุการ  1 11 12 2 

13 การจัดการส านักงาน 0 25 25 3 

14 การจัดการทั่วไป 0 11 11 7 

15 การพัฒนาเว็บเพจ 0 16 16  

16 เทคโนโลยีส านักงาน ๑ (ม.๖)  1 23 24 4 

17 เทคโนโลยีส านักงาน ๒ 0 20 20  

18 ภาษาอังกฤษ 1 9 10 2 

 รวมบริหารธุรกิจ 7 278 285  

19 บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ) พัก ๑ 2 28 30 2 

20 มัคคุเทศก์ศิลปวัฒนธรรม (ทวิ) ตกค้าง ๑ 1 12 13 2 

 รวมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 40 43  

 รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 22 386 408  
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ตารางท่ี  1.3  จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ  วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
                                                                                                   
                                       ข้อมูล ณ มิถุนายน  2555  

ผู้บริหาร/แผนกวิชา จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง ผู้บริหาร/

ครู 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
ฯ 

อัต
รา

จ้า
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
 โท

 

ป.
 ต

รี 

ต่ า
กว

่า ป
.ต

รี 

คร
ู ค

ศ.1
 

ช า
นา

ญก
าร

 

ช า
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

 

เชี่
ยว

ชา
ญ 

ผู้บริหารและรองฯ 5 5 - 0 3 2 - 5 - - - 1 4 - 

แผนกวิชาสามัญ 11 8 - 3 4 7 - 2 9 - - 5 3 - 

แผนกวิชาสัมพันธ์ 10 4 - 6 2 8 - 2 8 - - 3 1 - 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 8 5 - 3 1 7 - 1 7 - 1 1 3 - 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร ์ 6 4 1 1 2 4 - 2 4 - - 1 3 - 

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 8 7 - 1 - 8 - 3 4 - - 4 3 - 

แผนกวิชาการบัญชี 13 13 - 0 1 12 - 8 5 - - 4 9 - 

แผนกวิชาการตลาด 6 2 1 3 1 5 - 3 3 - - 2 - - 

แผนกวิชาเลขานุการ 10 8 - 2 - 10 - 5 5 - 4 - 4 - 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 9 - 3 4 8 - 6 6 - 1 5 2 - 

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 7 7 - 0 3 4 - 6 1 - 1 2 4 - 

แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ 4 2 - 2 - 4 - - 4 - 1 1 - - 

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2 1 - 1  2 - - 2 - - 1 - - 

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 11 5 - 6 1 10 - 1 10 - 1 3 - - 

รวมทั้งหมด 113 80 2 31 22 91 - 44 68 - 9 33 36 - 
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ตารางท่ี  1.4  จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ  วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
                                                                                                   
                        ข้อมลู ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556 

ผู้บริหาร/แผนกวิชา จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง ผู้บริหาร/

ครู 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
ฯ 

อัต
รา

จ้า
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
 โท

 

ป.
 ต

รี 

ต่ า
กว

่า ป
.ต

รี 

คร
ู ค

ศ.1
 

ช า
นา

ญก
าร

 

ช า
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

 

เชี่
ยว

ชา
ญ 

ผู้บริหารและรองฯ 5 5 - - 4 1 - 5  - - - 5 - 

แผนกวิชาสามัญ 10 7 - 3 4 6 - 2 8 - - 4 3 - 

แผนกวิชาสัมพันธ์ 10 3 - 7 - 10 - 2 8 - - 3 - - 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 8 5 - 3 1 7 - 1 7 - 1 1 3 - 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร ์ 6 4 1 1 2 4 - 2 4 - - - 4 - 

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 6 6 - - - 6 - 3 3 - - 2 4 - 

แผนกวิชาการบัญชี 13 13 - - 1 12 - 9 4 - - 1 12 - 

แผนกวิชาการตลาด 6 2 1 3 1 5 - 3 3 - - 2 - - 

แผนกวิชาเลขานุการ 10 8 - 2 - 10 - 5 5 - - 5 3 - 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 9 - 3 6 6 - 9 3 - 1 6 2 - 

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 7 7 - - 3 4 - 6 1 - - - 6 - 

แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ 4 2 - 2 - 4 - - 4 - 1 1 - - 

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2 1 - 1 - 2 - - 2 -  1 - - 

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 12 5 - 7 - 12 - 2 10 - 1 2 1 - 

รวมทั้งหมด 111 77 2 32 22 89 - 49 62 - 4 28 43 - 
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ตารางท่ี  1.5 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ  เพศ         
วุฒิการศึกษา                                                              

                                                                         ข้อมูล ณ  มิถุนายน  2555 

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา 

 
จ านวน 
(คน) 
 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

   
  ข้

าร
าช

กา
ร ก

.พ
. 

   
 ล

ูกจ
้าง

ปร
ะจ

 า 

   
 ล

ูกจ
้าง

ชั่ว
คร

าว
 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ต้น

หร
ือ 

ต่ า
 ก

ว่า
 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส./

อนุ
ปร

ิญญ
า 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

สูง
กว่

า ป
.ต

รี 

1. งานบริหารงานท่ัวไป 4 1 - 3 1 2 - - 1 2 - 
2. งานบุคลากร 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
3. งานการเงิน 3 1 - 2 - 2 - - 1 1 - 
4. งานการบัญชี 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
5. งานพัสดุ 6 - 3 3 3 3 1 2 - 4 - 
6. งานอาคารสถานท่ี 12 - 5 7 11 1 5 4 3 - - 
7. งานทะเบียน   3 - - 3 - 3 - - - 3 - 
8. งานประชาสัมพันธ์ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
9. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
10. งานวัดผลและประเมินผล 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
11. งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
12. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
13. งานสื่อการเรียนการสอน 1 - - 1 1 - - - - 1 - 
14. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 3 - - 3 1 2 - - - 3 - 
15. งานครูที่ปรึกษา 0 - - - - - - - - - - 
16. งานปกครอง 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
17. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
18. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
19. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
20. งานแผนงบประมาณ 1 - - 1 1 - - - 1 - - 
21. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 - - 1 1 - - - - 1 - 
22. งานความร่วมมือ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
23. งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
24. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 - - 1 - 1 - - - - 1 
25. งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 4 - - 4 - 4 1 1 - 2 - 
รวมทั้งหมด 52 2 8 42 19 31 7 7 7 29 1 
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ตารางท่ี  1.6 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ  เพศ         
วุฒิการศึกษา                                                              

                                                                         ข้อมูล ณ  มีนาคม  2556 

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา 

 
จ านวน 
(คน) 
 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

   
  ข้

าร
าช

กา
ร ก

.พ
. 

   
 ล

ูกจ
้าง

ปร
ะจ

 า 

   
 ล

ูกจ
้าง

ชั่ว
คร

าว
 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ต้น

หร
ือ 

ต่ า
 ก

ว่า
 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส./

อนุ
ปร

ิญญ
า 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

สูง
กว่

า ป
.ต

รี 

1. งานบริหารงานท่ัวไป 3 1 - 3 1 2 - 1 - 2 - 
2. งานบุคลากร 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
3. งานการเงิน 3 1 - 2 - 3 - - - 3 - 
4. งานการบัญชี 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
5. งานพัสดุ 7 - 3 4 3 4 - - - 4 1 
6. งานอาคารสถานท่ี 10 - 4 6 10 - 7 3 2 - - 
7. งานทะเบียน   3 - - 3 - 3 - - - 3 - 
8. งานประชาสัมพันธ์ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
9. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
10. งานวัดผลและประเมินผล 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
11. งานวิทยบริการและห้องสมุด 3 - - 3 1 2 - - - 3 - 
12. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
13. งานสื่อการเรียนการสอน 1 - - 1 1 - - 1 - - - 
14. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 2 - - 2 1 1 - - - 2 - 
15. งานครูที่ปรึกษา - - - - - - - - - - - 
16. งานปกครอง 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
17. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
18. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
19. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 1 -  1 - 1 - - - 1 - 
20. งานแผนงบประมาณ 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
21. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 - - 1 1 - - - - 1 - 
22. งานความร่วมมือ 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
23. งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
24. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 - - 1 - 1 - - - - 1 
25. งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 5 - - 5 - 5 - 2 - 2 - 
รวมทั้งหมด 52 2 7 44 18 34 7 7 5 30 2 
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1.3 ระบบโครงสร้างบริหาร   เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรได้ร่วมคิด  ร่วมท า    

ร่วมประเมินผลร่วมปรับปรุง  จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้    

 
   

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    ฝ่ายวิชาการ 
 นายประชา  ฤทธิผล   นายนภนต์  สุขประจันทร ์   นางสาววิภา  สามสุวรรณ   นายอุดมศักดิ์  มะหมีน 
           

 งานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนและงบประมาณ   งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา    แผนกวิชาสามัญ 

 นางศิริเพ็ญ  จันทร์ประเสริฐ   นางวณ ี ฤทธิผล   นายรพีพัฒน์  พรหมดนตร ี   นางสาวรัจนา  นันทพงศ์ 
           

 งานบุคลากร   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   งานครูที่ปรึกษา   แผนกวิชาสัมพันธ ์
 นางสาวสุกาญจน์ดา  ย่ีสุ่นแซม   นายปณชัย  เพชรปาน   นางถนอมศรี  พันธ์พฤกษ์   นางปิยนุช  ชูแสง 
           

 งานการเงิน   งานความร่วมมือ   งานปกครอง   แผนกวิชาอาหารฯ 
 นางกรรณิกา  แซ่ตั่น   นางอรอนงค์   ขนาน   นายสมพงศ์  วรรณถนอม   นางภาวนา   วัฒนา 
           

 งานบัญช ี   งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   แผนกวิชาคหกรรมฯ 

 นางเอมอร  เพชรช่วย   นายศุภชัย  แสนเดช   นายสุเทพ  ศุภจิตตากร   นางเพียงเพ็ญ  อ่อนแก้ว 
           

 งานพัสด ุ   งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา    แผนกวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
 นายสุขุม  แป้นศร ี   นางสุธาทิพย์  แสนเดช   นางละเวง  ค าแหง   นางอารี  มีบุญมาก 
           

 งานอาคารสถานที่   งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ   งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน   แผนกวิชาการบัญชี 
 นายจ าเริญ  วงศ์ไตรทิพย์   นางพวงพิศ  ชูวงษ ์   นางเพ็ญศรี  ตันติสุทธิเวท   นางสาววัชรี  ฮั่นวิวัฒน ์
           

 งานทะเบียน         แผนกวิชาการตลาด 
 นายเฉลิม  เพชรส ารวล         นางเบญจง  วรรณมาศ 
           

 งานประชาสัมพันธ ์         แผนกวิชาการเลขานุการ 
 นางสาวสุธาทิพย์  มณีเนตร         นางดุษฎี  วงศ์ไตรทิพย์ 
           

          แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
          นายปิยวิทย์  หนุมาศ 
           

          แผนกวิชาการจัดการทั่วไป 

          นางสาวสุนีย์  แสงสุวรรณ 
           

          แผนกวิชาโรงแรมและบริการ 
          นางสาวจตุพร  กิจผลิต 
           

          แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว 

          นางศุภรัตน์  ศรีจันทร ์
           

        
 

  แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 

          นางพัชรวัลย์  หนุมาศ 
                             งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

          นางสุนิสา  พละศึก 
                     งานวัดผลและประเมินผล 
          นางสุภาณี   ภารพบ 
           

          งานวิทยบริการและห้องสมุด 
           นางสมพิศ  โยมา 
 

           

          งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          นางสาวสุพร  บรรเลงทอง 
           

          งานสื่อการเรียนการสอน 
           นายสุรพล  รังสฤษติกุล 
  

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
ว่าที่ ร.ต.กิตติ  บรรณโศภิษฐ์ 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
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1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
1.4.1 ปัจจุบันสถานศึกษามีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัล ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัต ิ     
ของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2555  ดังนี้       
 
 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 
 
 
 
 
 
 
 

1. ) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับชาติ  รางวัลพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประกวดประดิษฐ์
กระทงลอย ประเภท บุคคลท่ัวไป ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
งานประเพณีลอยกระทง ณ พุทธมณฑล ปีพุทธศักราช 
2555 โดยคณะกรรมการอ านวยการอนุรักษ์และ
พัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายฆราวาส  และส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 
2555  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับ
ความไว้วางใจให้ตกแต่งสถานท่ีในงานพระราชทาน
ปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ณ อาคาร
ไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ าเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกปีการศึกษาต่อเน่ืองจนถึง
ปัจจุบันในภาพเป็นผลงานของปีการศึกษา 2555 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงการ 
China  World  Fashion Design Contest 2012 
ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 5-8 กรกฎาคม 2555   
ณ ศูนย์การค้าไซน่าเวิลด์ วังบูรพา กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 

4.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทศิลปประดิษฐ์ ในการ
ประกวดโครงงานคหกรรมศาสตร์ : เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  ในงานสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์
แห่งชาติ  ครั้งท่ี 19 ระหว่างวันท่ี 23–24 สิงหาคม 
2555  ณ  โรงแรมมารวยการ์เด้นท์  
กรุงเทพมหานคร 
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 
 
 
 
 
 
 
 

5.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับ
รางวัลชมเชย  การประกวดเครื่องแขวนไทยประเภท
วิมาน (ดอกไม้ประดิษฐ)์ ในโครงการ “เย็บร้อย  
ค่อยจีบ  ประดิษฐ์ใบตอง  ระดับชาติ  ครั้งท่ี 3” 
ระหว่างวันท่ี 11-12 กรกฎาคม 2555  ณ อาคาร 
รักตะกนิษฐ  ชั้น 1,2  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
กรุงเทพมหานคร   
 

 
 
 
 
 
 

6.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ประเภทท่ี 3 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป   ในการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ  
ประจ าปีการศึกษา 2555  ระหว่างวันท่ี 29  
มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง MCC 
HALL ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร   
 

 
 
 
 
 

7.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กระทงสวยงาม  ในงาน 
ประเพณีวันลอยกระทง  ประจ าปี 2555 ในวันท่ี 
28 พฤศจิกายน 2555  ณ สนามหน้าเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

 
 
 
 
 
 

8.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับ 
รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขัน Yamaha TTX  
Technology Presentation Contest 2012  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 
2555 ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  จังหวัด
นครศรีธรรมราช   
 

 
 
 
 
 

9.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสวยงาม  
ในการประกวดพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 
ประจ าปี 2555 ในวันท่ี 23 ตุลาคม 2555  
ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การ

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒๒ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ 11-๑๕ กุมภาพันธ์  255๖  ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร  ดังนี้  
 

 
 
 
 
 

1.) รางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  
การประกวด Lip sing Dancer  ไทยลูกทุ่ง   

 
 
 
 
 

๒.) รางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพประเภททักษะวิชาการลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 
(ระดับ ปวช.)  

 
 
 
 
 
 

๓.) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ  ประเภททักษะการประดิษฐ์ดอกไม้คลุมไตร   
(ทรงหลังประทุน)   
 

 
 
 
 
 

4.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การตัดเย็บเสื้อเช้ิตสตรีเข้ารูป
แขนสั้น   

 
 
 
 
 

5.) รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน 
ประเภททักษะการเล่านิทานพ้ืนบ้าน  
 

 
 
 
 
 

6.) รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน 
ประเภททักษะรักการอ่าน  (ภาษาไทย)   
 

 
 
 
 

๗.) รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน 
การแข่งขันการจัดดอกไม้แนวคิดสร้างสรรค์ ระดับ ปวส.   
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 
 
 
 
 

8.) รางวัลชมเชย การร้องเพลงสากลหญิง 
 
   

 
 

 
 

9.) รางวัลชมเชย การร้องเพลงสากลชาย 
 
   

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การ     
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับภาค  ภาคใต ้ ครั้งที่ 23        
ประจ าปีการศึกษา 2555  ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2555   ณ  จังหวัดชุมพร  ดังนี้  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 
 

 
 

 

 

1.) รางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  
การประกวด Lip sing Dancer  ไทยลูกทุ่ง   
  

 
 

 
 
 

2.) รางวัลชนะเลิศ การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน 
 

 
 

 
 

 

3.) รางวัลชนะเลิศ การตัดเย็บเสื้อเช้ิตสตรีเข้ารูปแขนสั้น   
 

 
 

                                                      
 

 

4.) รางวัลชนะเลิศ อาหารว่างไทยโดยใช้วัตถุดิบจากเผือก   
 

 
 
 

นางสาวนภัสสร  ซังเพชรแก้ว 
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐานการประกวดร้องเพลง ประเภทสากลหญิง 

นายวิทยา  อัสดง 
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐานการประกวดร้องเพลง ประเภทสากลชาย 
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 
 

 
 
 
 
 

5.)  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  การประดิษฐ์
ดอกไม้คลุมไตร  (ทรงหลังประทุน)  ระดับช้ัน ปวช.  
 

 
 
 

6.) รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันร้องเพลงไทย
สากล หญิง   
 
 
 

 
 
 
 
 

 

7.) รางวัลชนะเลิศ การร้องเพลงสากล หญิง   

 
 

 

 
 
 

8.) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะงานบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 

 
 
 
 

 

9.) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง   
การจัดดอกไม้แนวคิดสร้างสรรค์ (ตกแต่งสถานท่ี) 
ระดับชั้น ปวส. 
 

 
 
 
 

 

10.) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การประกวดทักษะ
รักการอ่าน (ภาษาไทย) 
 

 
 
 
 

 

11.) รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 การร้องเพลงไทย
สากล ชาย   

 
 
 
 

 

12.) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การร้องเพลงสากลชาย   

นายธนา   วาษะกิจ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 

การแข ่งข ันทักษะวิชาพื้นฐานการประกวดร้องเพลง ประเภทไยสากลชาย 

นายวิทยา  อัสดง 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 

การแข ่งข ันทักษะวิชาพื้นฐานการประกวดร้องเพลง ประเภทสากลชาย 

นางสาวสมิตา  มีศร ี 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

การแข ่งข ันทักษะวิชาพื้นฐานการประกวดร้องเพลง ประเภทไทยสากลหญิง 
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13.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ประเภทท่ี 3   
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ประเภท  
ซอสปรุงรสจากซังข้าวโพด  จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา   
 

 
 
 
 

14.)  เป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และการแข่งขันหุ่นยนต์ยวุชนอาชีวศึกษา ประเภท      
น้ าสกัดจากใบชะมวง 

 
 
1.4.2 ปัจจุบันผู้บริหารและครูของวิทยาลัยฯ  มีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัล       
ประจ าปีการศึกษา  2555  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ภายใต้การบริหารงานของผู้อ านวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช (ว่าท่ี ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ)์  
 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
(นายนภนต์  สุขประจันทร์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
(นายอุดมศักดิ์ มะหมีน) รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา (นางสาววิภา สามสุวรรณ)  และรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  (นายประชา  ฤทธิผล)  
ความร่วมมือของคณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา   
ทุกท่านมีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ดังได้ปรากฏ         
ในเกียรติประวัติของสถานศึกษา  ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  
 

 
 
 
 
 
 

2.) นายศราวุฒิ  สงจันทร์  และนางชิตธนัช  ธรฤทธิ์   
ครูผู้ควบคุม  การประกวด Lip sing Dancer  ไทยลูกทุ่ง 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๒ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันท่ี 11-๑๕ กุมภาพันธ์  255
๖  ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
   

 
 
 
 
 
 

3.) นางวณี  ฤทธิผล    ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพประเภททักษะวิชาการลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 
(ระดับปวช.)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง   
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันท่ี 11-๑๕ 
กุมภาพันธ์  255๖  ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร   
 
 



 34 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 
 
 
 
 
 
 
 

4.) นางวิลาวัลย์   เกตุแก้ว ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพประเภททักษะการประดิษฐ์ดอกไม้คลุมไตร (ทรง
หลังประทุน)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ  
ครั้งท่ี ๒๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ระหว่างวันท่ี 11-
๑๕ กุมภาพันธ์  255๖  ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร   

 
 
 
 
 
 

5.) นางอุไรวรรณ  แก้วจินดา  ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทการตัดเย็บเสื้อเช้ิตสตรี
เข้ารูปแขนสั้น  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ
เหรียญทอง การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ        
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๒๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ระหว่างวันท่ี 11-๑๕ กุมภาพันธ์  255๖  
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  

 
 
 
 
 

6.) นางสุธาทิพย์  แสนเดช  ครูผู้ควบคุม  การแข่งขัน
ทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะการเล่านิทานพ้ืนบ้าน 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การประชุมวิชาการองค์การ      
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 22 ประจ าปีการศึกษา 2555 ระหว่าง
วันท่ี 11-๑๕ กุมภาพันธ์  2556  ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร   

 
 
 
 
 
 
 

7.) นางเนาวรัตน์  ปราณีตพลกรัง  ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะรักการอ่าน  
(ภาษาไทย)  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
 ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๒     
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ระหว่างวันท่ี 11-๑๕ 
กุมภาพันธ์  255๖  ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร   
 

 
 
 
 
 

8.) นางณัติฐา  เพ็ชรแก้ว  ครูผู้ควบคุม ประเภท        
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะการแข่งขัน
การจัดดอกไม้แนวคิดสร้างสรรค์ ระดับปวส.  ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๒๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ระหว่างวันท่ี 11-๑๕ กุมภาพันธ์  255๖  
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   
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9.) นางสุจิรา  ปิ่นสญชัย  และนางสาวคนธรส เมฆาธร  
ครูผู้ควบคุม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ซอสปรุงรสจากซังข้าวโพด 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 3  สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3  ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2555 
ระหว่างวันท่ี 29  มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556       
ณ ห้อง MCC HALL ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร   

 10) นางสุจิรา  ปิ่นสญชัย  ครูช านาญการพิเศษ  ได้รับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” และเกียรติบัตร 
ประจ าปีการศึกษา  2555  กลุ่มสาระครูผู้สอน    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น จากคุรุสภา 

 11) นางสุภาณี  ภารพบ  ครูช านาญการ  ได้รับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” และเกียรติบัตร 
ประจ าปีการศึกษา  2555  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์     
จากคุรุสภา 

 12) นางจตุพร  กิจผลิต  ครูช านาญการ  ได้รับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” และเกียรติบัตร 
ประจ าปีการศึกษา  2555   กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
และเทคโนโลยีดีเด่น  จากคุรุสภา 
 

 
 
 

 
 

13)  นางสาววิภา  สามสุวรรณ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู 
ประจ าปี พ.ศ. 2556  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช  เมื่อวันท่ี 16 มกราคม  2556 

 
 
 
 

 

14)  นางสุนิสา  พละศึก  ครูช านาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านการสอน  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช            
เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2556 

 
 
 
 

15)  นายปิยวิทย์  หนุมาศ  ครูช านาญการ  ได้รับรางวัล 
ครูดีเด่น ด้านนวัตกรรม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556        
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2556 
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๕)  นางถนอมศรี  พันธ์พฤกษ์   ครูช านาญการพิเศษ  
ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู 
ประจ าปี พ.ศ.2556  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช  เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2556 

 
 
 
 

 

๖)  นายรพีพัฒน์  พรหมดนตรี   ครูช านาญการ  
ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู   
ประจ าปี พ.ศ.2556  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช  เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2556 

 
 
 
 

 

๗)  นางเพ็ญศรี  ตันติสุทธิเวท   ครูช านาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านกิจกรรม  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในงานวันครู ประจ าป ีพ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  เมื่อวันท่ี 
16 มกราคม 2556 

 
 
 
 

 

๘) นางจารุวรรณ  ไทรทอง  ครูช านาญการ  
ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556   
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2556 

 
 
 
 

 

๙) นางจรวยรัตน์   บุญชูวงศ์   ครูช านาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 

 
 
 
 

 

๑๐)  นางดุษฏี  วงศ์ไตรทิพย์  ครูช านาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 
 

 
 
 

 
 

๑๑)  นางอุไรวรรณ  แก้วจินดา  ครูช านาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 
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๑๒)  นางอารี   มีบุญมาก  ครูช านาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 

 
 
 
 
 

๑๓)  นางอรอนงค์  ขนาน   ครูช านาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 

 
 
 
 

 

๑๔)  นางสุดสายใจ   คันธิก  ครูช านาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 

 
 
 
 

 

๑๕)  นางสุจิรา  ปิ่นสญชัย  ครูช านาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 

 
 
 
 

 

๑๖)  นางวัลนี  บุญศรี  ครูช านาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 

 
 
 
 

 

๑๗)  นางวัชณีย์  เติมทอง   ครูช านาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 
 

 
 
 
 

๑๘)  นางละเวง  ค าแหง   ครูช านาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 
 
 
 
 
 

๑๙)  นางภาวนา  วัฒนา   ครูช านาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 

 
 
 
 

๒๐)  นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  เพชร์แก้ว ครูช านาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 

 
 
 

๒๑)  นางจตุพร  กิจผลิต  ครูช านาญการ 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 

 
 

๒๒)  นางทวีรัตน์   อิสรธราดล  ครูช านาญการ 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 

 
 
 

๒๓)  นางสาวนันทารัตน์  คงสีปาน  ครูช านาญการ 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 

 ๒๔)  นางสาวจตุพร  ตรีตรง  ครูช านาญการ 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 
 
 
 
 
 

๒๕)  นางประชิต  เดชเดโช   ครูช านาญการ 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 

 
 
 

 

๒๖)  นางสาววรรณา  เทวบุรี   ครูช านาญการ 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 

 
 
 
 

 

๒๗)  นางสาวสุนีย์  แสงสุวรรณ   ครูช านาญการ 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 

 
 
 

 

๒๘)  นางศุภรัตน์  ศรีจันทร์   ครูช านาญการ 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 

 

 
๒๙)  นายคมกริช  พลเดช   พนักงานราชการ 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 

 
 
 
 

๓๐)  นางสาวกมลชนก  พลเดช   ครูจ้างสอน 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2556  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2556 
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1.4.3 ปัจจุบันนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัล            
ปีการศึกษา 2555  ดังนี้  

1.4.3.1 นักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  ได้รับคัดเลือกและได้รับรางวัล  จากการสอบคัดเลือกและ
การแข่งขันทักษะกับหน่วยงานต่าง ๆ  ประกอบด้วย  11  ประเภท ดังนี้  
 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 
 
 
 
 
 

1.) นายหาญณรงค์  ภิรมยาภรณ์  ได้รับโล่เกียรติคุณ  เป็นผู้มี
ความสามารถดีเด่น และน าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติในฐานะ
เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2556  
คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2556 
ในวันท่ี 12 มกราคม  2556  ณ  กระทรวงศึกษาธิการ 
กรุงเทพมหานคร   
 

 
 
 
 
 

2.) นางสาวรัตติการ  ซังขาว  นางสาวนลิน กลับมิตร  และ
นางสาวเบญจมาศ  กาญจนวิเศษ  นักศึกษาปวช.2     
ออกแบบเสื้อผ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
โครงการ China  World  Fashion Design Contest 2012 
ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 5-8 กรกฎาคม 2555  ณ ศูนย์การค้า
ไซน่าเวิลด์ วังบูรพา กรุงเทพมหานคร  
 

 
 
 
 
 
 
 

3.) นางสาวสุวัจนี  ส้มแป้น  นางสาวธนาวดี วัฒนสิทธ์ิ 
นักศึกษาปวช.3 การขาย และนางสาวนุฬญา ทรงเลิศ  
นักศึกษา ปวช.2 ภาษาต่างประเทศ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขัน Yamaha TTX  Technology Presentation 
Contest 2012  จังหวัดนครศรีธรรมราช                
ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 
 
 
 
 
 
 

4.) นางสาวเกสร บริรักษ์  และนางสาวหทัยรัตน์ หว่านพืข 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้
ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับปวส./อุดมศึกษา  ช่ือผลงาน  
สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์โคมไฟจากเศษผ้าไทยลายน้ าทอง 
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  
ปี 2555 ในวันท่ี 27 กันยายน 2555   
ณ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นครศรีธรรมราช  
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 
 
 
 

8.) นางสาววราลี  มูซอ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพบัญชีและเครื่องค านวณ ครั้งท่ี 8 ในงาน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีและเครื่องค านวณ  เมื่อวันท่ี 8 
กุมภาพันธ์ 2555  จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

 
 
 
 

10.) นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 แผนกบัญช ี
ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขัน “ท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
“Ramkhamhaeng DmartBiz” ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับภาค ภาคใต้และได้เข้าแข่งขันระดับชาติ  

 9.) นางสาวนภาพร  เกษสุขแสง  นักศึกษา 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
บัญชีและเครื่องค านวณ  ครั้งท่ี 8  ในงานการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพบัญชีและเครื่องค านวณ เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์  2555  
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

 
 
 
 
 
 

3.) นางสาวสุณิษา  แพรกเมือง นางสาวเกสร บริรักษ์   
นางสาวปิยรัตน์  รอดแก้ว และนางสาวณิชาภัทร สายแก้ว 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทศิลปประดิษฐ์  
ในการประกวดโครงงานคหกรรมศาสตร์ : เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ในงานสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ  ครั้งท่ี 19
ระหว่างวันท่ี 23–24 สิงหาคม 2555  ณ  โรงแรมมารวยการ์เด้นท์  
กรุงเทพมหานคร  
 

 
 
 
 
 

6.) นางสาวนภาพร  เกษสุขแสง และ นางสาววราลี มูซอ 
นักศึกษา ปวส.1 บัญชี 1 ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 4 
จากการแข่งขัน “ท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป”         
ระดับอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 3 รอบชิงชนะเลิศ  วันท่ี 3 ตุลาคม 2555  
ณ วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 

7.) นางสาวเกศรา  รองเมือง  นางสาวอรุรรัตน์  อินทร์แก้ว    
นักศึกษาปวส.2 สาขาธุรกิจงานประดิษฐ์    
นางสาวสุณิษา  แพรกเมือง  นางสาวปิยรัตน์  รอดแก้ว   
นางสาวเกสร  บริรักษ์  และนางสาวหทัยรัตน์  หว่านพืช 
นักศึกษาปวส.1 สาขาธุรกิจงานประดิษฐ์   ได้รับรางวัลชมเชย  
การประกวดเครื่องแขวนไทยประเภทวิมาน (ดอกไม้ประดิษฐ์) 
ในโครงการ “เย็บร้อย ค่อยจีบ  ประดิษฐ์ใบตอง  ระดับชาติ  
ครั้งท่ี 3” ระหว่างวันท่ี  11-12 กรกฎาคม 2555              
ณ อาคารรักตะกนิษฐ  ช้ัน 1,2  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต   
กรุงเทพมหานคร   

 
 
 
 

11.) นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 แผนกบัญช ี
ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขัน “ท าบัญชีด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป “Ramkhamhaeng DmartBiz” ระดับ
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 
2555 ณ  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
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     1.4.3.2 นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศและ   
รองชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะในงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ระดับชาติ  คร้ังที่ 2๒ ประจ าปีการศึกษา 255๕ ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์  – 15 กุมภาพันธ์ 255๖   
ณ  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 8 ประเภท ดังนี้  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 
 
 
 
 
 
 

1.) นายอุดมศักดิ์  บุญญัติศักดิ์  นายสรรพกร ชาบุญม ี
นางสาวศิริพร  ทุมรัตน์   นางสาวพนิตนันท์  บุญคง 
นายศรัณพร  นิยมนาม  นายณรงค์ศักดิ์  ปานปลอด 
นายณัฐพล  ถาวรสาร  นายสุทธิไกร  หิมรัตน์   
นางสาวอรสา  เต่าทอง  นางสาวรุ่งมณี  ศรีแสงแก้ว 
นางสาวจิราพร  ขยายวงศ์  นางสาวจุไรรัตน์ เสียรแก้ว 
และนางสาวกาญจนา  ช่างประดิษฐ์  ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  ระดับชาติ ประเภทการประกวด 
Lip sing Dancer  ไทยลูกทุ่ง  การประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๒๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันท่ี 
11-๑๕ กุมภาพันธ์  255๖  ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร   

 
 
 
 
 
 

๒.) นางสาวมาริสา  นารัตฐา และนางสาวศศิธร รสก าจร  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพประเภททักษะวิชาการลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ 
ปวช.) การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันท่ี 11-๑๕ กุมภาพันธ์  
255๖  ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.) นางสาวรุ่งอรุณ  ลาดคอมมอม  นางสาวธิติยา หนูหย ู
นางสาวชฏาพร  รอดเกตุ   นางสาวกาญจนา  ศรีรัตน ์
และนางสาวจารุวรรณ  มณีโชติ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง  การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภททักษะการ
ประดิษฐ์ดอกไม้คลุมไตร (ทรงหลังประทุน)  การประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๒ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๕  ระหว่างวันท่ี 11-๑๕ กุมภาพันธ์  255๖             
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร   

 
 
 
 
 
 

5.) นางสาวภูศนิษา  คงแป้น และนางสาวศุภกาญจน์ ชูด า   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ระดับเหรียญทอง การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทการตัดเย็บเสื้อเช้ิตสตรีเข้ารูป
แขนสั้น  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ระหว่างวันท่ี 11-๑๕ กุมภาพันธ์  255๖  
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   
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       ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 
 
 
 
 
 

6.) นางสาวอังคณา  ส าเภาพล นักศึกษา ได้รับรางวัล 
เหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะการ
เล่านิทานพ้ืนบ้าน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 22 ประจ าปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันท่ี 
11-๑๕ กุมภาพันธ์  2556  ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร   
 

 
 
 
 
 
 
 

7.) นางสาวณัฐธิดา  ตาแก้ว  นักศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะรักการอ่าน  
(ภาษาไทย)  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 
๒๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันท่ี 11-๑๕ 
กุมภาพันธ์  255๖  ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร   

 
 
 
 
 

8.) นางสาวสุนิษา  กาญจนะชัย  นางสาวปิยรัตน์ เชื้อจีน   
และนางสาวปิยรัตน์  รอดแก้ว  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภทการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน                          
การแข่งขันการจัดดอกไม้แนวคิดสร้างสรรค์ ระดับ ปวส.  
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ระหว่างวันท่ี 11-๑๕ กุมภาพันธ์  255๖                       
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร   

 
 
 
 
 
 

๘.) นายชัยธวัช  ทองทิพย์  นายนที  ต าแอ   
นางสาวชมณพรรษ จายุพันธ์  นางสาวศิริพร ทองแก้ว 
นางสาวปรียนิตย์  ศิริศักดิ์  และนางสาวศุกธินี ไผ่การชอบ  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป   ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2555  
ระหว่างวันท่ี 29  มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556            
ณ ห้อง MCC HALL ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวณัฐธิดา  ตาแก้ว 
หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะรักการอ่าน  (ภาษาไทย)  
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      1.4.3.3 นักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ  
จากการแข่งขันทักษะในงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 23 ประจ าปีการศึกษา 2555  ระหว่างวันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2555   
ณ  จังหวัดชุมพร  ประกอบด้วย ๑4 ประเภท ดังนี้  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 
 
 
 
 
 

1.) นายอุดมศักดิ์  บุญญัติศักดิ์  นายสรรพกร ชาบุญม ี
นางสาวศิริพร  ทุมรัตน์   นางสาวพนิตนันท์  บุญคง 
นายศรัณพร  นิยมนาม  นายณรงค์ศักดิ์  ปานปลอด 
นายณัฐพล  ถาวรสาร  นายสุทธิไกร  หิมรัตน์   
นางสาวอรสา  เต่าทอง  นางสาวรุ่งมณี  ศรีแสงแก้ว 
นางสาวจิราพร  ขยายวงศ์  นางสาวจุไรรัตน์ เสียรแก้ว 
และนางสาวกาญจนา  ช่างประดิษฐ ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การประกวด Lip Synch Dancer  ไทยลูกทุ่ง                
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้  ครั้งท่ี 23   
ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันท่ี 24-28  ธันวาคม 2555 
ณ โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลซ จังหวัดชุมพร  
 

 
 
 
 
 
 
 

2.) นางสาวอังคณา  ส าเภาพล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การเล่านิทานพ้ืนบ้าน ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้  
ครั้งท่ี 23  ปีการศึกษา 2555  ระหว่างวันท่ี 24-28  
ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลซ       
จังหวัดชุมพร  

 
  
 
 
 

3.) นางสาวภูษณิศา คงแป้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ ประเภท การตัดเย็บ
เสื้อเช้ิตสตรีเข้ารูปแขนสั้น  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา
ภาคใต้  ครั้งท่ี 23  ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันท่ี 24-
28  ธันวาคม 2555 ณ  โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลซ  
จังหวัดชุมพร 
 

 
 
 
                                                      
 
 

4.) นายชุติศรณ์  มาศคีรีวงษ์  นางสาวอภิญญา ถนอมแก้ว  
และนางสาวปฏิญญา  อินทรอักษร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
อาหารว่างไทยโดยใช้วัตถุดิบจากเผือก  ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษาภาคใต้  ครั้งท่ี 23  ปีการศึกษา 2555  ระหว่าง
วันท่ี 24-28  ธันวาคม 2555  ณ โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลซ 
จังหวัดชุมพร 
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 
 
 
 
 
 

5.) นางสาวธิติยา  หนูหยู   นางสาวจารุวรรณ มณีโชต ิ
และนางสาวกาญจนา  ศรีรัตน์   ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง)  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ   
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม “การประดิษฐ์ดอกไม้คลุมไตร      
(ทรงหลังประทุน)”  ระดับช้ันปวช. ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  
ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งท่ี 23 ประจ าปีการศึกษา 2555  
ระหว่างวันท่ี 24-28 ธันวาคม 2555  ณ  จังหวัดชุมพร 

 6.) นางสาวสมิตา  มีศร ีได้รับรางวัลชนะเลิศ  
 ในการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานการประกวดร้องเพลง 
ประเภทเพลงไทยสากลหญิง ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา
ภาคใต้  ครั้งท่ี 23  ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันท่ี 24-
28  ธันวาคม 2555 ณ  โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลซ   
จังหวัดชุมพร 

 
 
 
 

7.) นางสาวนภัสสร  ซังเพชรแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ใน
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานการประกวดร้องเพลง ประเภท
เพลงสากลหญิง ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้  ครั้งท่ี 
23  ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันท่ี 24-28  ธันวาคม 
2555 ณ  โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลซ  จังหวัดชุมพร 

 
 
 
 
 

8.) นางสาวมาลิสา  นารัตฐา  และนางสาวศศิธร  รสก าจร 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ  ทักษะงานบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 23 ประจ าปี
การศึกษา 2555  ระหว่างวันท่ี 24-28  ธันวาคม 2555  
ณ จังหวัดชุมพร 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.)นางสาวปิยรัตน์   เชื้อจีน   นางสาวปิยรัตน์  รอดแก้ว 
และนางสาวสุนิษา  กาญจนะชัย   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง)   
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย   การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ประเภทวิชาคหกรรม “การ
จัดดอกไม้แนวคิดสร้างสรรค์  (ตกแต่งสถานท่ี)”  ระดับชั้น ปวส. 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 23 
ประจ าปีการศึกษา 2555  ระหว่างวันท่ี 24-28 ธันวาคม 2555  
ณ  จังหวัดชุมพร 

 10.) นางสาวณัฐธิดา  ตาแก้ว  นักศึกษา  
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขัน
ทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภท การประกวดทักษะรักการอ่าน 
(ภาษาไทย) ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  
ครั้งท่ี 23 ประจ าปีการศึกษา 2555  ระหว่างวันท่ี 24-28 
ธันวาคม 2555  ณ  จังหวัดชุมพร  
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 
 
 
 
 

 

11.) นายธนา วาษะกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานการประกวดร้องเพลง ประเภท
เพลงไทยสากลชาย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 23  
ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันท่ี 24-28  ธันวาคม 2555 
ณ  โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลซ  จังหวัดชุมพร 

 
 
 
 

 

12.) นายวิทยา  อัสดง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานการประกวดร้องเพลง ประเภท
เพลงสากลชาย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้  ครั้งท่ี 23  
ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันท่ี 24-28  ธันวาคม 2555 
ณ  โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลซ  จังหวัดชุมพร 

 
 
 
 
 
 

13.) นายชัยธวัช  ทองทิพย์  นายนที  ต าแอ   
นางสาวชมณพรรษ  จายุพันธ์  นางสาวศิริพร  ทองแก้ว 
นางสาวปรียนิตย์  ศิริศักดิ์ และนางสาวศุกธินี  ไผ่การชอบ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ประเภทท่ี 3  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา 2555 
ระหว่างวันท่ี 24-28  ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมชุมพร 
แกรนด์พาเลซ จังหวัดชุมพร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.)  นางสาวนพมาศ  ธรรมโชติ  นางสาววาสนา นารีเลิศ  
นางสาวศศิวรรณ  ทองสุข และนางสาวรัตติพร  วรินทรเวช  
นักศึกษา  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยวุชนอาชีวศึกษา  
ประเภท น้ าสกัดจากใบชะมวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธนา   วาษะกิจ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 

การแข ่งข ันทักษะวิชาพื้นฐานการประกวดร้องเพลง ประเภทไยสากลชาย 

นายวิทยา  อัสดง 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 

การแข ่งข ันทักษะวิชาพื้นฐานการประกวดร้องเพลง ประเภทสากลชาย 
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1.5 ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
      ของสถานศึกษา  
 

ความส าเร็จ ตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     
ประจ าปีการศึกษา 2555  ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
1.5.1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 1. พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้       

มีทักษะและมีคุณธรรม 
1.5.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

2. พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถ่ินและ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มุ่งเน้นฐานสมรรถนะอาชีพ 

1.5.3 การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 3. บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
1.5.4 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  4. จัดสรรงบประมาณจัดกิจกรรมการบริการทางวิชาการ

วิชาชีพแก่ชุมชน 
1.5.5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัย 

5.  จัดสรรงบประมาณ ส่งเสริมผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาให้ท าวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงาน   
ทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย 

1.5.6 การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

6. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครอง 
แบบประชาธิปไตย ส านึกด้านสิ่งแวดล้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  ตลอดทั้งเล่นกีฬาและ
นันทนาการ 

1.5.7 การประกันคุณภาพการศึกษา  7. น ามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 มาใช้เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา 

 

1.6 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  
 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 255 5  ซึ่งประชาคม
ของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
  1.6.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย  ของผู้เรียน  

ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา                                  
ผู้เรียน  ครู  และบุคลากรภายในสถานศึกษามี
ความปลอดภัย  

  1.6.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท                                                                                                 ผู้เรียน ครู  และบุคลากรภายในสถานศึกษาไม่
ทะเลาะวิวาท  

1.6.3  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด      ผู้เรียน  ครู  และบุคลากรภายในสถานศึกษาไม่ 
เสพสิ่งเสพติด  

1.6.4  ความเสี่ยงด้านสังคม  เช่น  การตั้งครรภ์ 
ก่อนวัยอันควร         

ผู้เรียนในสถานศึกษาไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
 

1.6.5  ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม   
 

ผู้เรียน  ครู  และบุคลากรภายในสถานศึกษาไม่เล่น
การพนันและมั่วสุม  

 



ตอนท่ี 2 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
2.1 ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
 

 ปรัชญา  
 ทักษะน า   คุณธรรมเด่น   เน้นคุณภาพ 
 

 วิสัยทัศน์ 
เราคือผู้น าในการจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ  สู่ความเป็นเลิศแห่งโลกอาชีพ  
We are the leader of Vocational Education Management through society and be 

the great in Vocational World. 
 

พันธกิจ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้ก าหนดพันธกิจไว้  5  ประการ  ได้แก่  
1. มุ่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศด้านทักษะและคุณธรรม               

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ  

 ๓. มุ่งสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศให้มีส่วนร่วม                             
ในการจัดการอาชีวศึกษา 
 ๔. บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
 ๕. มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 
 

เป้าประสงค์ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้ก าหนดเป้าประสงค์ในการจัดการศึกษาไว้  ดังนี้ 
 

มิติด้านการเงิน 
1. มีงบประมาณและการระดมทรัพยากรเพียงพอในการบริหารจัดการ 
2. มีระบบการบริหารการเงินงบประมาณและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 

 
มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณธรรม  ความรู้  ทักษะวิชาชีพ  ภาษา  และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ผู้เรียน ครู  และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ  
ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับ 
 

ด้านกระบวนการ 
6. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 
7. ระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิภาพ 



 ๔๙ 
8. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่มีคุณภาพ 
9. มีครุภัณฑ์ สื่อ  และวัสดุอุปกรณ์ทีเ่พียงพอและเหมาะสม 
10. มีอาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  สภาพแวดล้อม  

และภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
11. มีครูผู้สอนที่มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นและตรงตามสาขาวิชาชีพ 
12. มีจ านวนครูผู้สอนที่เพียงพอกับผู้เรียนตามมาตรฐาน 
13. มีการจัดการอาชีวศึกษา  การใช้  และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง    กับ

ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
14. การจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาที่มีคุณภาพ 
15. ระบบการนิเทศติดตามที่มีคุณภาพ 
16. คณะกรรมการวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
17. มีแผนการจัดการบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
18. การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
19. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีคุณภาพ 
20. การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
21. การจัดระบบดูแลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
22. การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 
23. การบริหารจัดการโครงการ/สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
24. การบริหารจัดการโครงการ/สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของครูที่มีคุณภาพ 
25. การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
26. การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 
27. การส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการที่มีประสิทธิภาพ 
 

ด้านลูกค้า (ผู้เรียน) 
28. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
29. ผู้เรียนมีผลงาน  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัยเป็นที่ยอมรับ 
30. สถานศึกษามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

  

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าประสงคต์ามแผนพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษา  จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ  สู่ความเป็นเลิศด้านทักษะและคุณธรรม  ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพท้ังด้านคุณธรรม  ความรู้  ทักษะวิชาชีพ  ภาษา  และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศให้มีส่วนร่วมในการจัดการ

อาชีวศึกษา 
4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

 



 ๕๐ 

2.3  มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง                   
 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงก าหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 

ด้าน 
มาตรการป้องกัน 
และควบคุม 

เป้าหมายความส าเร็จ 

2.3.1 ความเสี่ยงด้านความ 
ปลอดภัยของผู้เรียน ครู และ 
บุคลากรภายในสถานศึกษา                                  

- ติดตั้งกล้องวงจรปิด  เพื่อเฝ้าระวัง  
- มีป้ายข้อความเตือนภัย 
- มีครูเวรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน 
- มีการประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง 
- จัดครูเวรประจ าเฝ้าสังเกตพฤติกรรม
เสี่ยงของผู้เรียน 
- ประชุมครู ประชุมผู้ปกครอง ประชุม
นักเรียน นักศึกษา  ประชุมบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อขจัดความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้น  
- ประสานงานกับสารวัตรนักเรียน  เพื่อ
สอดส่องดูแลความประพฤติของผู้เรียน   
- มีเครือข่ายชุมชนรอบรั้วสถานศึกษา 
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  
ในจังหวัดเพื่อหามาตรฐานป้องกันและ
แก้ไข 
- อบรมลูกเสือจราจร 
- ประสานงาน/เข้าร่วมการอบรม
สัมมนากับศูนย์ป้องกันยาเสพติด 
- เฝ้าระวังในบริเวณที่เสี่ยง เช่น ห้องน้ า 
หลังอาคารเรียน  เป็นต้น  
- กิจกรรมบรรพชาสามเณร  กิจกรรม
บวชเนกขัมมะนารี กิจกรรมหลอมรวม
เป็นหนึ่งเดียว ให้นักเรียนนักศึกษาเข้า
ใหม่  
- ตรวจสอบการมาเรียน การลงเวลา 
- ปรับพื้นสนามเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ
จากพ้ืนผิวต่างระดับ 
- จัดระบบการจราจรภายในสถานศึกษา 
- แบ่งเส้นจราจรเพื่อการเข้า-ออก 
สถานศึกษา 
- จัดสถานท่ีจอดรถจักรยานยนต ์
- จัดครูที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือระบบ
ดูแลผู้เรียน 
- จัดระบบการขึ้น – ลงบันได ในอาคารเรียน 
โดยการชิดซ้าย 
- จัดตั้งกลุ่มหัวหน้าช้ันเรียนเพื่อเฝ้าระวัง
ความเสี่ยง 
- จัดท าระบบระบายน้ าภายในสถานศึกษา 

ผู้เรียน  ครู  และบุคลากรภายใน
สถานศึกษามีความปลอดภัย  

2.3.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะ
วิวาท                                                                         

ผู้เรียน ครู  และบุคลากรภายใน
สถานศึกษาไม่ทะเลาะวิวาท  

2.3.3  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด    ผู้เรียน  ครู  และบุคลากรภายใน
สถานศึกษาไม่เสพสิ่งเสพติด  

2.3.4  ความเสี่ยงด้านสังคม  เช่น  
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

ผู้เรียนในสถานศึกษาไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร  

2.3.5  ความเสี่ยงด้านการพนัน 
และการมั่วสุม   

ผู้เรียน  ครู  และบุคลากรภายใน
สถานศึกษาไม่เล่นการพนันและมั่วสุม  
 

 
 



 ๕๑ 

2.4  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
       2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
 

       ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 96.60 (จากคะแนนเต็ม 100) อยู่ในระดับดีมาก  
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายใน 1 ปี 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน      - ไม่มี- 

– ไม่มี- 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน  
      เนื่องจากตัวบ่งชี้นี้ ทางส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ยังไม่มีผลการทดสอบจาก ส านักงานทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ยังใช้ข้อมูลจากการเทียบเคียง
จากรายวิชาที่ก าหนด ดังนั้นในปีต่อไปสถานศึกษาควร          
มีการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการเข้ารับการทดสอบ 
จาก สทศ. 

ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ 
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยฯ ได้ให้ผู้เรียน 
เข้ารับการทดสอบจาก สทศ.แล้ว   

ตัวบ่งช้ีที่ 3  ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจาก
องค์กรที่เป็นที่ยอมรับ   
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน  
     เนื่องจากตัวบ่งชี้นี้  ทางส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยังไม่มีผลการทดสอบมาตรฐานจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับจาก 
สมศ. ในการประเมินปี 2554  ยังใช้ข้อมูลจากการเทียบเคียง
จากรายวิชาชีพสาขาวิชาและวิชาชีพสาขางานที่ก าหนด          
ดังนั้น  ในปีต่อไปสถานศึกษาควรมีการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนใน
การเข้ารับการทดสอบมาตรฐานจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ  

ปฏิบัติตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อย่างเคร่งครัด 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน      - ไม่มี- 

– ไม่มี- 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์  
หรืองานวิจัยของครูที่ได้น าไปใช้ประโยชน์  
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน      - ไม่มี- 

– ไม่มี- 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผลการให้บริการวิชาการและบริการวิชาชีพ 
ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน  
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน      - ไม่มี- 

– ไม่มี- 

ตัวบ่งช้ีที่ 7  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน      - ไม่มี- 
 

– ไม่มี- 

 
 
 



 ๕๒ 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

ตัวบ่งช้ีที่ 8  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
    ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
    1. จัดท าคู่มือธรรมาภิบาลของคณะกรรมการสถานศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารงานราชการที่ดี 
ตามกฎหมาย 
    2. คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันพิจารณา 
แบบประเมินการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและ
หลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่จะท าหน้าที่
ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

พยายามให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท า
คู่มือธรรมาภิบาลของคณะกรรมการสถานศึกษา  
และประสานงานให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ร่วมกันพิจารณาแบบประเมิน  
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และ
หลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ที่จะท าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ 

     ตัวบ่งช้ีที่ 8.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน      - ไม่มี- 

– ไม่มี- 

ตัวบ่งช้ีที่ 9  ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ในการบริหารจัดการ  
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
    1. พัฒนาห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศให้สะดวกเหมาะสมมากขึ้น 
     2. จัดท าคู่มือก าหนดชั้นความปลอดภัยของข้อมูล ก าหนด
สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และมาตรฐานการส ารองข้อมูลเพื่อความปลอดภัย 
     3. ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมาตรฐานส าหรับห้องคอมพิวเตอร์ 
และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

1. พัฒนาห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศให้สะดวก
เหมาะสมมากขึ้น 
2. จัดท าคู่มือก าหนดชั้นความปลอดภัยของข้อมูล 
ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และมาตรฐาน     
การส ารองข้อมูลเพื่อความปลอดภัย 
3. ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมาตรฐานส าหรับห้อง
คอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน      - ไม่มี- 

– ไม่มี- 

ตัวบ่งช้ีที่ 11  ผลการบริหารความเสี่ยง  
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
     1. จัดท าคู่มือก าหนดแนวปฏิบัติในการบ ารุงรักษา และ
ตรวจซ่อมครุภัณฑ์หลักต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เช่น 
เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องใช้ส านักงาน  
      2. ตรวจสอบระบบความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วและ
ติดตั้งสายดินส าหรับตู้น้ าเย็น 
      3. ติดตั้งถังดับเพลิงตามมาตรฐานส าหรับห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และห้องส านักงานทุกห้อง  

1. จัดท าคู่มือและปฏิทินในการปฏิบัติงาน 
อย่างชัดเจน 
2. ตรวจสอบระบบความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว
และติดตั้งสายดินส าหรับตู้น้ าเย็น 
3. ติดตั้งถังดับเพลิงตามมาตรฐานส าหรับ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องส านักงาน 
ทุกห้อง 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ  
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
        สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศของงานประกันคุณภาพภายใน 
เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการประกันคุณภาพผ่านระบบออนไลน์  
โดยการจัดท าเป็นเว็บไซต์ของงานประกันคุณภาพ ซึ่งจะอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการความรู้ทางด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานที่ร้องขอตลอดจนเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต  

พัฒนาระบบสารสนเทศของงานประกันคุณภาพ
ภายใน  เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน  
การประกันคุณภาพผ่านระบบออนไลน์   
โดยใช้ร่วมกับเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ   
เพ่ือการประหยัด    งบประมาณจ ากัด   



 ๕๓ 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

ตัวบ่งช้ีที่ 13 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมิน
คุณภาพภายใน  
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
      สถานศึกษาควรมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานโดยการเตรียมการ
พัฒนาหลักสูตรในบางแผนกวิชาเพ่ือเตรียมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

พัฒนาหลักสูตรในทุกสาขาวิชา เพื่อเตรียมรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 14 ผลการพัฒนาตามปรัชญา  ปณิธาน พันธกิจ  
และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา  
      ตัวบ่งชี้ที่ 14.1  ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
       ระบบการประเมินโครงการควรค านึงถึงวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดของโครงการเป็นส าคัญ เพื่อสามารถสะท้อนประสิทธิภาพ
ของโครงการได้ชัดเจน 

ปรับปรุงวิธีการเขียนโครงการ  กระบวนการ
ด าเนินงานตามโครงการ   และการติดตามผล
โครงการ  โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
ของโครงการเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถสะท้อน
ประสิทธิภาพของโครงการได้ชัดเจน 

      ตัวบ่งชี้ท่ี 14.2  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น   ที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
        ระบบการประเมินโครงการควรค านงึถึงวัตถุประสงค์ 
และตัวชี้วัดของโครงการเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถสะท้อน
ประสิทธิภาพของโครงการได้ชัดเจน  

ปรับปรุงระบบการประเมินโครงการ โดยค านึงถึง
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการเป็นส าคัญ 
เพ่ือสามารถสะท้อนประสิทธิภาพของโครงการได้
ชัดเจน  

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีที่ 15  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
     ควรพัฒนาระบบการประเมินโครงการโดยค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพ่ือให้สะท้อนผลส าเร็จของโครงการ  

ปรับปรุงระบบการประเมินโครงการ โดยค านึงถึง
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการเป็นส าคัญ 
เพ่ือสามารถสะท้อนประสิทธิภาพของโครงการได้
ชัดเจน  

ตัวบ่งช้ีที่ 16 ผลการพัฒนาคุณภาพครู 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน      - ไม่มี- 
 

– ไม่มี- 

ตัวบ่งช้ีที1่7 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
     ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ควรพัฒนาให้เป็นสารสนเทศเพ่ือประโยชน์
ในการน าข้อมูลไปใช้  

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบสารสนเทศ ที่
สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้  เช่น ห้องสมุด  
ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฯลฯ 

ตัวบ่งชี้ 18 การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา  
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน      - ไม่มี- – ไม่มี- 

 
 
 
 



 ๕๔ 

2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
 

ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2551  ประเมินเม่ือวันที่  20 – 22  สิงหาคม  2551 
ผลการประเมิน   มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 (จากคะแนนเต็ม 5)  อยู่ในระดับดีมาก 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
การพัฒนาทักษะด้านการฟัง  การอ่าน  และการสนทนา      
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทางด้านภาษาไทย          
มีโครงการและงานที่สนับสนุนมาก  แต่ทางด้านภาษาอังกฤษ
มีแผนงานและโครงการที่สนับสนุนค่อนข้างน้อย  

 
ทักษะภาษาอังกฤษมีการจ้างครูชาวต่างชาติ  
มาสอนในชั้นเรียน  และมีการจัดกิจกรรม     
หน้าแถวในวันส าคัญต่าง ๆ   

มาตรฐานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1. ควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจ านวน 
นักเรียนที่เข้าเรียนแต่ละครั้ง 
 
2. ควรจัดท าบันทึก  การตรวจสภาพบ ารุงรักษาอุปกรณ์   
เครื่องมือ  เครื่องจักรให้ครบสาขางาน 

 

1. จัดสรรงบประมาณและขอรับการสนับสนุนจาก  
อศจ.  นครศรีธรรมราช  เพ่ือเพ่ิมจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
2. มีการจัดท าบันทึก  การตรวจสภาพบ ารุงรักษา
อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักร 
ครบทุกสาขาวิชา  

มาตรฐานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ครูพบนักเรียนในที่ปรึกษา  ควรเพิ่มร่องรอยในการแก้ปัญหา
ให้นักเรียนเป็นราย ๆ   

 
เพ่ิมร่องรอยในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหา 
เป็นรายบุคคล  

มาตรฐานที่  4  บริการวิชาชีพสู่สังคม 
-  ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
- 

มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวิจัย 
1. ควรเพิ่มจ านวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้มากขึ้น 
 
 
2. งบประมาณในการจัดท าสิ่งประดิษฐ์  เมื่อเทียบกับ 
จ านวนห้องเรียน  มีค่อนข้างน้อย 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้เรียน จัดท า
นวัตกรรม  การวิจัย  และสิ่งประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพมากขึ้น  
2. จัดสรรงบประมาณในการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ให้มาก
ขึ้น  
 
 

มาตรฐานที่  6  ภาวะผู้น าและการจัดการ 
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษารองรับการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีต่อไป 

 

1.มีโครงการอบรมระบบ  RMS  2007   
และน ามาใช้เพื่อการบริหารจัดการ   
2. ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
เพ่ิมข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

สรุปผล 
-  ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
- 

 



 ๕๕ 
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2552  ประเมินเม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2553                                      

ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.88 (จากคะแนนเต็ม 5) อยู่ในระดับดีมาก 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
1. ควรพัฒนาห้องสมุดให้มีความพร้อมต่อการศึกษา 
ค้นคว้าของนักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และ
บุคคลภายนอกโดยน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 
ในการให้บริการที่ทันสมัย 
2. การประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพควรเขียนไว้ใน
วัตถุประสงค์ของแผนการสอน 
3. การส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาควรน าผล 
มาใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกสาขาวิชา 
4. การวางแผนธุรกิจ  การประกอบอาชีพและการหารายได้
ระหว่างเรียนทุกแผนกวิชา  ควรให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง 
 

 
 

1. ได้พัฒนาโดยน าระบบอิเลคทรอนิกส์ 
มาใช้ 

 
2. แจ้งครูผู้สอนทุกคนในที่ประชุมครูประจ าเดือน  
และมอบหมายให้หัวหน้า 
แผนกวิชานิเทศและติดตาม  
 

3. ได้น าผลของการส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการมาใช้พัฒนาผู้เรียน 
ทุกสาขาวิชา 
4. ทุกแผนกวิชาได้ร่วมมือกันให้นักเรียน นักศึกษา
วางแผนธุรกิจ  ประกอบอาชีพ   
และหารายได้ระหว่างเรียน 

มาตรฐานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1. ควรจัดหาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้อยู่ใน
เกณฑ์  1  คน  ต่อ  1  เครื่อง 
2. ควรจัดหาผู้สอนให้อยู่ในเกณฑ์ผู้สอน  1  คน  ต่อผู้เรียน
น้อยกว่า  25  คน 

 
1. จัดสรรงบประมาณและจัดหาเพิ่มเติม 
 
2.  จัดหาผู้สอนเพ่ิมเติมโดยจ้างครูพิเศษสอน  
 

3. ขอครูในเครือข่าย อศจ.นครศรีธรรมราชมาช่วยสอน  

มาตรฐานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. ครูที่ปรึกษาควรพบนักเรียนนักศึกษาสม่ าเสมอ  
และมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 

2. กิจกรรม/โครงการควรจัดไว้ในแผนปฏิบัติการ  ชมรม/
องค์การวิชาชีพทั้งของสถานศึกษา 
3. ควรพัฒนากิจกรรม/โครงการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

 
1. จัดชั่วโมงการพบนักเรียนในที่ปรึกษาลงในตารางสอน
ของครูที่ปรึกษาทุกคนเป็นชั่วโมง   Home Room  
ก าหนดให้ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน  ในที่ปรึกษาสัปดาห์
ละ 1 คร้ัง ๆ ละ 1 ชั่วโมง      และรายงานวิทยาลัยฯ 
เป็นระยะ ๆ สม่ าเสมอ  
2. กิจกรรม / โครงการของชมรม และองค์การ 
วิชาชีพ จัดไว้ในแผนปฏิบัติการ  
3. พัฒนากิจกรรม / โครงการให้มีคุณภาพ 

มาตรฐานที่  4  บริการวิชาชีพสู่สังคม 
การจัดเก็บข้อมูล/แฟ้มข้อมูลขอให้น าผลการสรุปผล 
การด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรมมาแสดงหรือจัด
นิทรรศการ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรายงานผล 
การประเมิน 
 

 
ได้น าผลการด าเนินงาน โครงการ / กิจกรรม 
มาแสดงและจัดนิทรรศการ  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการรายงานผลการประเมิน  



 ๕๖ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวิจัย 
ควรให้ครูและนักเรียนนักศึกษาได้จัดท าผลงาน          
ทางด้านสิ่งประดิษฐ์มากข้ึน 

 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียน นักศึกษา ได้
จัดท าผลงานทางด้านสิ่งประดิษฐ์มากข้ึน  

มาตรฐานที่  6  ภาวะผู้น าและการจัดการ 
“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 

 

- 

มาตรฐานที่  7  การประกันคุณภาพภายใน 
“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 

 

- 

สรุปผล 
ด้วยข้อจ ากัดของสถานศึกษาในการพัฒนา  คือ  อาคาร
สถานที่มีพ้ืนที่น้อยมากเม่ือเทียบกับจ านวนผู้เรียน   
หากเป็นไปได้ควรมีการขยายพ้ืนที่อาคารเรียนไปอยู่ที่ใหม่
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนบางสาขาซึ่งมีผู้สนใจเรียน
มากขึ้นเป็นส าคัญและต่อไปในอนาคตอาจมีการขยายระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น  ฉะนั้น  ควรมีการวางแผนระยะยาว 
โดยมีทุกภาคทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

 
ได้ด าเนินการหาเนื้อที่เพ่ิมเติมโดยได้รับบริจาคจาก
ภาคเอกชนและสมาคมครูและผู้ปกครองวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จ านวน  43  ไร่  1  
งาน  ณ  ต าบลท่าไร่  อ าเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช  และได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณของจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ในปีงบประมาณ 2555 ในเรื่องสิ่งก่อสร้าง  

 
ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2553  ประเมินเม่ือวันที่ 1-3  มิถุนายน 2554 

ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 (จากคะแนนเต็ม 5) อยู่ในระดับดีมาก 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 

“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 
- 

มาตรฐานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 
 

- 

มาตรฐานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 
- 

มาตรฐานที่  4  บริการวิชาชีพสู่สังคม 
 

“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 
- 

มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวิจัย 
 

“ไม่มีข้อเสนอแนะ” - 



 ๕๗ 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

มาตรฐานที่  6  ภาวะผู้น าและการจัดการ 
ควรเขียนแผนการบริหารจัดการที่มีกลยุทธ์สู่การแข่งขัน 
ในประเทศอาเซียนได้  

 
เขียนแผนการบริหารจัดการที่มีกลยุทธ์  
สู่การแข่งขันในประเทศอาเซียน  

มาตรฐานที่  7  การประกันคุณภาพภายใน 
 

“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 
- 

สรุปผล 
  ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
- 

 

2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 

1. จะพัฒนาร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

2. จะพัฒนาร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า  

3. จะพัฒนาระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  
หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  

4. จะพัฒนาระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
สถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน    

5. จะพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  
6. จะพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  

อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และ  คอมพิวเตอร์  
7. จะพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ   
8. จะพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของครู  
9. จะพัฒนาระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
นักศึกษา 
 

2. แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
นักศึกษา 

3. แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
นักศึกษา 
 

4. แผนงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 
 

5. แผนงานบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
6. แผนงานบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
7. แผนงานบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
8. แผนงานวิจัยและนวัตกรรม 

 
9. แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการบริหาร 

 
 
 



ตอนท่ี 3 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  

พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทาง
วิชาชีพ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจน
เป็นที่ยอมรับ หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน  
 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป  
 

 ความตระหนัก  
1. วิทยาลัยฯ ก าหนดนโยบายให้ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์เฉลี่ย

สะสม 2.00 ขึ้นไป โดยได้ก าหนดโครงการต่าง ๆ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 2555-2556  ได้แก่   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครอง  โครงการประชุมผู้ปกครองของ
นักศึกษาทุกชั้นปี  เพื่อติดตามและเฝ้าระวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปีให้ได้ คะแนน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

2. วิทยาลัยฯ จัดท าคู่มือนักศึกษาให้นักศึกษาทุกคนใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติและ
ตรวจสอบแผนการเรียนของตนเอง 

3. วิทยาลัยฯ จัดให้ครูที่ปรึกษาทุกคนได้พบกับผู้เรียนในชั่วโมง Home Room ทุกสัปดาห ์ 
เพ่ือแนะน าและแก้ปัญหาด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ 
 

ความพยายาม 
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนพร้อมมอบคู่มือให้นักศึกษาถือปฏิบัติและตรวจสอบ

แผนการเรียนของตน 
2. ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาทุกชั้นปี ย้ าเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
3. ครูที่ปรึกษาติดตามแนะน าเก่ียวกับการเรียนของนักศึกษาในชั่วโมง Home Room  

ทุกสัปดาห์ 
4. ครูผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วัดผลตามความสามารถ

รายบุคคลและตามสภาพจริง  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรมจริยธรรม  
5. ครูมีการสอนซ่อมเสริมนักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้  

   

 ผลสัมฤทธิ์  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  เทียบร้อยละกับผู้เรียนที่

ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด  ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน  คิดเป็นร้อยละ  88.07  ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
 
 
 



 ๕๙ 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน  

ความตระหนัก  

วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักถึงคุณภาพของผู้เรียนสายวิชาชีพที่จะต้องให้นักศึกษาได้ฝึกงาน   
ในสถานประกอบการ หรือจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อฝึกความเชี่ยวชาญให้นักศึกษา    
ได้เรียนรู้การท างานจากประสบการณ์จริง  จึงได้ก าหนดแบบประเมินคุณภาพขอผู้เรียน  3 ด้าน คือ       
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ  

ความพยายาม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของ

สถานประกอบการที่มีต่อนักเรียน นักศึกษาที่ฝึกการเรียนรู้ในสถานประกอบการ  โดยสร้างเครื่องมือ     
เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห ์เพ่ือสรุปความพึงพอใจของสถานประกอบการทีม่ี   
ต่อนักเรียน นักศึกษาที่ฝึกการเรียนรู้ในสถานประกอบการ ทั้งด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์             
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ    
  

 ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน  โดย

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างน าข้อมูลมาวิเคราะห์  คือ  ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1)และมีผลตาม (5) ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 86.59 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ  5     

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

ความตระหนัก  
วิทยาลัยได้สร้างความตระหนักให้ครูทุกคน ทุกแผนกวิชา และนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 

ทุกคนเห็นความส าคัญของมาตรฐานวิชาชีพที่ผู้ส าเร็จการศึกษาในวิชาชีพนั้นๆต้องมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ที่องค์กรทางวิชาชีพนั้นๆต้องการเน้น 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และกิจนิสัย โดยได้ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ  
เป็นโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปี  2555 -  2556 

ความพยายาม   
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้พยายามจัดท าโครงการ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผ่าน

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ดังนี้ 
1. ครูผู้สอนทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ เกิดทักษะ และ     

มีคุณธรรมจริยธรรม  ที่ดี ตามคุณลักษณะที่วิชาชีพนั้นๆ ต้องการ 
2. ผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น หัวหน้าแผนกวิชาชีพต่าง ๆ ได้จัดตั้ง 

ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้มาสู่การฝึกทักษะ จนเกิดกิจนิสัยที่ดีในวิชาชีพนั้น  ๆ 
1. วิทยาลัยฯได้ด าเนินการใช้ข้อสอบกลางจากอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อศจ. นครศรีธรรมราช   จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพโดยสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

 

 



 ๖๐ 

ผลสัมฤทธิ์   
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และปวส. 2  ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    

ผลการประเมินคิดเป็น ร้อยละ 92.27 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5       
    

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  

ความตระหนัก 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ตระหนักถึงความส าคัญของการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา  (V – Net)  ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการ
และวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ปี
การศึกษา 2555 การทดสอบ V – Net  เป็นการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่ต้นสังกัดและสถานศึกษาในการที่จะทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
นักศึกษา ผลการทดสอบ V – Net  สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของครู     
อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาสูงขึ้นได้  รวมทั้งการน าผลการสอบ V – Net  
ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 
 

ความพยายาม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวข้างต้น  เพื่อ

ผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา (V – Net)  ที่วิทยาลัย ฯ  ได้
ตั้งเป้าหมายไว้  โดยได้พยายามจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. จัดท าโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา (V – Net) 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

ในด้านนี้ได้เข้ารับการอบรมเพ่ือคณะท างานที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา (V – Net)  เป็นอย่างดี 

3. จัดประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับนักเรียน/นักศึกษา ทั้งหน้าเสาธงและในชั้นเรียน 
4. มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา 

(V – Net)  โดยพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (จัดติว) 
5. จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา  (V – Net) 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาการทดสอบการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V - Net)     

ปีการศึกษา 2555  ระดับ ปวช. และปวส. ที่ผ่านการทดสอบ  ผลการประเมินภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
56.94  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี   มีค่าคะแนนเท่ากับ   4 
                  

 
 
 
 
 



 ๖๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯ เห็นถึงความส าคัญของการทดสอบ V-NET เพ่ือเป้าหมาย ดังนี้ 
นักเรียนใช้ผลการทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถก้าวเข้าสู่สังคม และ

อาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
ครู และผู้บริหาร ใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของแต่ละสถานศึกษา ไปใช้

ประกอบการพิจารณาความก้าวหน้าหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สถานศึกษา ใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในการประเมินและพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ด้านการอาชีวศึกษาของ สมศ. 

ความพยายาม 
1. แจ้งก าหนดการการทดสอบให้กับครูและนักเรียนทราบโดยทั่วกัน 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาความรู้ที่นักเรียนสามารถน าไปใช้ในการ

ทดสอบ V-NET ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ด าเนินการให้นักเรียนทุกคนในระดับ ปวช.3 ได้เข้าร่วมการทดสอบทุกคน 
4. จัดประชุมครูและนักเรียนก่อนถึงก าหนดวันสอบจริงเพ่ือสร้างความเข้าใจในการ

ทดสอบ V-NET และเตรียมตัวเข้าร่วมทดสอบด้วยความตั้งใจ   

 ผลสัมฤทธิ์ 
 ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) 

ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ท ี่ผ่านการ
ทดสอบผลการประเมินภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 42.84  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง          
มีค่าคะแนนเท่ากับ  2 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง  

ยกเว้นการประเมินตามประกาศของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา   
ลงวันที่ 19  เมษายน  2556 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  
ความตระหนัก   

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ก าหนดนโยบายให้ผู้เรียนทุกคนส าเร็จการศึกษา
ตามโครงสร้างหลักสูตร  โดยได้ก าหนดโครงการต่าง ๆ  ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2554 
– 2556  ได้แก่  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครอง  โครงการประชุมผู้ปกครอง 
ของนักศึกษาทุกชั้นปี  เพื่อติดตามและเฝ้าระวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้เฉลี่ยสะสม  2.00  
ขึ้นไป  และโครงการสอบซ่อมเสริม  เป็นต้น 



 ๖๒ 

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จัดท าคู่มือให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนใช้เป็นคู่มือ
ในการปฏิบัติและตรวจสอบแผนการเรียนของตนเอง 

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จัดให้ครูที่ปรึกษาทุกคนได้พบกับผู้เรียนใน
ชั่วโมง  Home  Room  ทุกสัปดาห์  เพื่อแนะน าและแก้ปัญหาด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ 

ความพยายาม 
1. ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนพร้อมมอบคู่มือให้นักศึกษาถือปฏิบัติและ

ตรวจสอบแผนการเรียนของตน 
2. ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ทุกชั้นปี  ย้ าเรืองผลส าฤทธิ์ทางการเรียน 
3. ครูที่ปรึกษาติดตามแนะน าเก่ียวกับการเรียนของนักศึกษาในชั่วโมง  Home  Room  

ทุกสัปดาห์ 
4. ครูผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   วัดผลตามความสามารถ

รายบุคคลและตามสภาพจริง  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และคุณธรรมจริยธรรม  
5. ครูมีการสอนซ่อมเสริมนักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้  

ผลสัมฤทธิ์ 
ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าในภาพรวมของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  คิดเป็นร้อยละ 73.36  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี  มีค่าคะแนนเท่ากับ  4 
   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี  

ความตระหนัก  
1. วิทยาลัยฯ ก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ว่า เราคือผู้น าในการจัดการอาชีวศึกษา 

ที่มีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศแห่งโลกอาชีพ  ก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ทักษะดี  มีจิตอาสา”   
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา 

2. วิทยาลัยฯ  ให้ความส าคัญกับผู้ส าเร็จการศึกษา  โดยจัดการศึกษาให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของสถานประกอบการ โดยการจัดท าหลักสูตรที่ ให้มีการเรียนรู้ในสถานประกอบการ  

3. วิทยาลัยฯ  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและการจัดหางานท าตลอด  
 ปีการศึกษา 

 
ความพยายาม 

1. วิทยาลัยฯ  ด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าในสถานประกอบการ 
หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ ศึกษาต่อ  เช่น  โครงการแนะแนวการศึกษาโครงการแนะแนวอาชีพ  
โครงการบ่มเพาะธุรกิจ วิชาโครงการ โครงการจัดหารายได้ระหว่างเรียน เป็นต้น 

2. วิทยาลัยฯ สอบถามความต้องการของสถานประกอบการและด าเนินการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  เช่น  จัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการ  
จัดให้มีการเรียนรู้ในสถานประกอบการ  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา สามารถหางานท าได้  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  



 ๖๓ 

3. วิทยาลัยฯ  ด าเนินการตามโครงการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ 
วิเคราะห์ข้อมูลการติดตามผลแยกแต่ละหลักสูตร  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  และสาขางานเพื่อน าข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 91.48  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  

ความตระหนัก  
๑. วิทยาลัยฯ ก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาว่าเราคือผู้น าในการจัดการอาชีวศึกษาท่ีมี  

คุณภาพ สู่ความเป็นเลิศแห่งโลกอาชีพ  ก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ทักษะดี มีจิตอาสา” และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา 

๒. วิทยาลัยฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการ หรือองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม 
ใน  การบริหารและการตัดสินใจ  เช่น  คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการประกันคุณภาพ  การลง
นามความร่วมมือกับสถานประกอบการ  เป็นต้น ท าให้ได้ทราบถึงความต้องการของสถานประกอบการ   

๓. วิทยาลัยฯ  ให้ความส าคัญกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยการจัดท า
หลักสูตรที่ให้มีการเรียนรู้ในสถานประกอบการ 

 

ความพยายาม     
๑. วิทยาลัยฯ  ส ารวจความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา และ

ผู้รับบริการ ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  เป็นประจ า 
๒. วิทยาลัยฯ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ด้านต่าง ๆ โดยค านึงถึง
คุณลักษณะทั้ง  ๓ ด้าน  ได้แก่   ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  
และด้านสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๓. วิทยาลัยฯ  จัดกิจกรรมพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้ง  3  ด้าน  เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการ  ผ่านการเรียนการสอน ดังปรากฏในแผนการสอนรายวิชา  
 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารหรือเจ้าของสถานประกอบการ 

หน่วยงานและสถานศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ  โดยการสร้างเครื่องมือเพ่ือ
เก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจระดับค่าค่าเฉลี่ย 
3.51-5.00  คิดเป็นร้อยละ  74.74  คือ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)  ผลการประเมินอยู่
ในระดับคุณภาพดี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4   

 
 
 
 



 ๖๔ 

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช้ 60 – 69.99 
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 
 

ร้อยละ  88.07 5 (ดีมาก) 

2. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

- ดีมาก  
ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)  
- ดี  
ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช้   
ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)  
- ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติ (1)  และมีผล (2)  
- ต้องปรับปรุงเร่งด้วย 
ปฏิบัติ (1)  
 

ปฎิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (5) 

5 (ดีมาก) 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช้ 60 – 69.99 
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 
 

ร้อยละ 92.27 5 (ดีมาก) 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

- ดีมาก 65 ขึ้นไป 
- ดี 55 – 64.99 
- พอใช้ 45 – 54.99 
- ต้องปรับปรุง 35 – 44.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35 
 

ร้อยละ  56.94 4 (ดี) 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ   

- ดีมาก 65 ขึ้นไป 
- ดี 55 – 64.99 
- พอใช้ 45 – 54.99 
- ต้องปรับปรุง 35 – 44.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35 

ร้อยละ  42.84 2 (ต้องปรับปรุง) 



 ๖๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ  หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง  

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช้ 60 – 69.99 
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 
 

ยกเว้นการประเมิน 
ตามประกาศ

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน        

การอาชีวศึกษา ลงวันที่ 
19 เมษายน 2556 

 

7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  
 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช้ 60 – 69.99 
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 
 

ร้อยละ 73.36 4 (ดี) 

8. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งาน
ท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือ
ศึกษาต่อภายใน ๑ ปี  
 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช้ 60 – 69.99 
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 
 
 

ร้อยละ  91.48 5 (ดีมาก) 

9. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน  หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

- ดีมาก  
ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)  
- ดี  
ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช้   
ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)  
- ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติ (1)  และมีผล (2)  
- ต้องปรับปรุงเร่งด้วย 
ปฏิบัติ (1)  

ปฎิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (4) 

4 (ดี) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 4.25 
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1  
 

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ี  ต่อไปนี้  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพ

ของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  



 ๖๖ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี  

 จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ      

ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ      

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป                   
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา หรือ

ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ        

สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน    
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯ  มีความตระหนักในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง

กับความต้องการของสถานประกอบการ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “เราคือผู้น าในการจัดการอาชีวศึกษา    
ที่มีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศแห่งโลกอาชีพ”  และมอบนโยบายให้ฝ่ายวิชาการสร้างความตระหนักแก่
หัวหน้าแผนกวิชา เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการและประชาคมอาเซียน 

ความพยายาม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้จัดท าโครงการเพ่ือด าเนินการในการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ดังนี้  

1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูสู่แนวทางการประเมิน         
ตามสภาพจริงและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

2. จัดท าโครงการอบรมด้านภาษาแก่ครูและนักเรียน นักศึกษา 
3. จัดโครงการท าความตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน 
4. จัดโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาอาเซียน 

 
 
 



 ๖๗ 

ผลสัมฤทธิ์ 
  สถานศึกษาด าเนินการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียนโดยปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา (1), (2), (3)และ 
(4) ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ม่ีค่าคะแนนเท่ากับ 4 
     

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
ความตระหนัก 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  มีความตระหนักในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  โดยมอบนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค   
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา
กระตุ้นให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว และได้ก าหนดปฏิทินส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 2 
ครั้งต่อภาคเรียน 

 

ความพยายาม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความพยายามให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา

ด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  โดยได้ด าเนินการให้ครู
ทุกแผนกวิชา ส่งแผนการจัดการเรียนรู้โดยผ่านหัวหน้าแผนกวิชา รวบรวมส่งฝ่ายวิชาการเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
และผู้อ านวยการอนุมัติให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ 

ผลสัมฤทธิ์ 
  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน คิดเป็น  ร้อยละ 100  คือปฏิบัติตามประเด็น (1) และ 
มีผลตาม (5)  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ  5 
  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สร้างตระหนักให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอน

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด าเนินการ
ให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

เน้นเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการจัดหา/จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย น่าสนใจ        
มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ให้ครูบันทึกหลังการสอน และน าผลการนิเทศไปจัดท าวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

 



 ๖๘ 

ผลสัมฤทธิ์ 
  สถานศึกษาด าเนินการให้ครแูต่ละคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน
ครบทุกรายวิชา  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีการน าผลการสอนและการนิเทศไปท าวิจัย  เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน โดยปฏิบัติตามประเด็นได้ 5 ประเด็น  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   

ความตระหนัก 
  วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา  ซึ่งการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนั้นจะสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้เจริญงอกงามตามศักยภาพของตนเอง  เพ่ือหาความบกพร่องของผู้เรียนว่าในรายวิชาที่เรียนนั้น
บกพร่องตรงส่วนใด  จะได้น าไปปรับปรุงแก้ไข  ซ่อมเสริมส่วนที่ขาดหายไปให้ดียิ่งขึ้น  และเป็นประโยชน์
แก่ผู้สอนที่จะสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและ
สภาพสังคมให้มากยิ่งข้ึน  จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นได้ และน าไปใช้ประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วย 

ความพยายาม 
จากการที่วิทยาลัย ฯ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้ระดับคุณภาพ

ในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา เป็นไปตามที่วิทยาลัย ฯ  ได้ตั้งเป้าหมายไว้      
โดยได้พยายามด าเนินการดังนี้ 

1. มอบหมายวิชาสอนและก าหนดปฏิทินในการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน 
และส่งแผนการวัดและประเมินผล 

2. จัดให้มีการนิเทศการสอนโดยหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อประเมินการวัดและประเมินผล
ให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล         
ทุกรายวิชาที่สอน 

3. มอบหมายให้ผู้สอนจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้
ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน   

4. จัดท าแบบรายงานตนเอง  และแบบรายงานสรุปผลของแผนกในการปฏิบัติตามประเด็น
ในการพิจารณาของระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทั้ง 5 ข้อ 
ประเด็นพิจารณา 

ผลสัมฤทธิ์   
ครูทุกคนที่ได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาต่าง ๆ จากผลการนิเทศและการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ปรากฏว่าได้มีการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ข้อ ในทุกรายวิชาที่สอน    
ผลการประเมินสามารถปฏิบัติตามประเด็นได้  5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก           
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 
 
  



 ๖๙ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  
ความตระหนัก  

  สถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และท าความร่วมมือในการส่ง
ผู้เรียนเข้าฝึกงาน ตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มีการนิเทศ
สถานประกอบการ หน่วยงาน มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
เพ่ือน าผลไปปรับปรุง 

 ความพยายาม 
สถานศึกษาได้พยายามด าเนินกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกงานในสถานประกอบการ

อย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 
 1. คัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและ ท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขางาน 
 2. ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน  
 3. นิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน  
 4. วัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน  
 5. สัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 

 ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษา มีการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 5   
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา          
ที่สอดคล้องกับความต้องการ           
ของสถานประกอบการ  หรือประชาคม
อาเซียน    
 

-ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) – (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) – (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
ปฏิบัติ (1)  
 

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 3 ข้อ  (1), (2), 

(3)  และ 4 

4 (ดี) 

2.ระดับคุณภาพในการจัดท าแผน      
การจัดการเรียนรู้รายวิชา  
 

-ดีมาก ปฏิบัติ (1)  และมีผล  (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
ปฏิบัติ (1)  
 

ปฏิบัติ ตามประเด็น
(1)  และมีผลตาม  

(5) 
 

5 (ดีมาก) 



 ๗๐ 

ตัวบ่งช้ีที่ 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

3. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน  
การสอนรายวิชา  
 

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
ปฏิบัติ  1  ข้อ  
 

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ ๕ ข้อ 

๕ (ดีมาก) 

4. ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา   
 

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
ปฏิบัติ  1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

5. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  
 

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
ปฏิบัติ  1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 4.80 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2  

 

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  

 จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน    
 
 
 
 
 
 



 ๗๑ 

 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   

บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย  มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  
ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง      
มีระบบดูแลผู้เรียน  มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่  มีการบริหารจัดการ
วัสดุครุภัณฑ์   มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1   ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ

วิทยาลัย  โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการตามกฎกระทรวงเรื่องก าหนดจ านวนกรรมการ  
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์การสรรหา  การเลือกประธานกรรมการ  การประชุม  วาระการด ารงต าแหน่ง    
และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ.2553  ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2551  ดังนี้ 

 ความพยายาม 
1. สรรหาคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ตามกฎกระทรวง หลักฐาน ตามค าสั่งส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1330/2554  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช  ลงวันที่ 16  มิถุนายน  2554  จ านวน  19  คน 

2. มีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. ให้คณะกรรมการวิทยาลัยปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด  ได้แก่  

3.1 อนุมัติแผนพัฒนาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ  
3.2 ออกข้อบังคับระเบียบและประกาศของสถานศึกษาเก่ียวกับการด าเนินงานของ

สถานศึกษา 
3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             

ที่คณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด 
3.4 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมด าเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยห้องทดลอง หรือ 

ห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกับสถานประกอบการ หรือภาคเอกชน  
3.5 ก ากับมาตรฐานการอาชีวศึกษา การควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
3.6 แต่งตัวคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อพิจารณาเสนอ

ความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอ านาจและ
หน้าที่ของสถานศึกษา 

3.7 ก าหนดนโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
สถานศึกษา 

4. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการวิทยาลัย   
ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย  



 ๗๒ 

5. ด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินความพึงพอใจฯ และประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย 

6. รายงานผลให้คณะกรรมการวิทยาลัยและวิทยาลัยทราบ 

 ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ครบถ้วนทั้ง 5 ประเด็น  ได้แก่ จัดให้        

มีคณะกรรมการวิทยาลัย  มีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ให้คณะกรรมการ
วิทยาลัยได้ปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามท่ีกฏหมายก าหนด  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้ท าหน้าที่ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการวิทยาลัย ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับสถานศึกษา ตามแบบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale 1 – 5) และมีผลการประเมิน
เฉลี่ย 3.51-5.00 และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ  
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับระดับคุณภาพบริหารจัดการอาชีวศึกษา      

ในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  
ผู้เรียน ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เริ่มตั้งแต่       
การจัดเก็บข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็นในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาจากครูและบุคลากรทุกฝ่าย  
ในสถานศึกษา  ผู้เรียน  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงาน       
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประมวล สรุปข้อมูล น าไปใช้ประกอบการท า SWOT ของวิทยาลัยฯ 
เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา โดยจัดท าโครงการไว้ในแผนปฎิบัติการประจ าปี น าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาระยะ 4 ปี  ขออนุมัติต่อคณะกรรมการวิทยาลัย จากนั้นน าสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการด าเนินงานตามแผน  การติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  

 ความพยายาม 
1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ปี 2552 – 2555 
2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ปี 2556 – 2559 
3. จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2554 – 2558  ส าหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช แห่งที่ 2 
4. จัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 
5. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2556 
6. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  (ทะเบียนคุมเงินงบประมาณตามแผนฯ) 
7. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ การปฏิบัติงานตามแผนฯ (รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามโครงการ, รายงานสถานการณ์ควบคุมเงินงบประมาณ) 
8. จัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 

 

 ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา   

ได้ครบทั้ง 5  ประเด็น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 



 ๗๓ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3   ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์  

ของการจัดตั้งสถานศึกษา ตามอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิทยาลัย  โดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ชุมชน  และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  เริ่มจากการก าหนดอัตลักษณ์  ให้สอดคล้องกับปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และด าเนินการ
จัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจและอัตลักษณ์ที่ก าหนดไว้  

 ความพยายาม 
1. เปิดโอกาสให้ตัวแทน ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ส่งอัตลักษณ์เข้าประกวด  
2. เชิญชวนตัวแทน ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้แทนสถานประกอบการ 

ชุมชน ประชุมรับฟังความคิดเห็น และตัดสินเลือกอัตลักษณ์ที่เหมาะสมที่สุด 
3. เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่

เกี่ยวข้องทราบ 
4. บรรจุ  ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และอัตลักษณ์ไว้ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

สถานศึกษาและแผนปฎิบัติการประจ าปี  พร้อมทั้งขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และ
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 

5. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2555  โดยมีแผนงาน/โครงการ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

6. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 2555  โดยเริ่มจากผู้รับผิดชอบ
โครงการรายงานการปฏิบัติงานเดียว และสรุปผลการด าเนินในภาพรวมโดยงานวางแผนและงบประมาณ 

7. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2556  โดยมีการวิเคราะห์ผล        
การด าเนินงานตามแผนฯ 2555 ประกอบ 

 ผลสัมฤทธิ์   
สถานศึกษาสามารถพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ตามประเด็นได้ครบทั้ง 5  

ประเด็น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  

ความตระหนัก 
ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับระดับคุณภาพในการบริหารงาน

และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่การท าความเข้าใจ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  กับครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  สถานประกอบการ และประชาคมอาชีวศึกษา ผู้มีส่วน
ได้เสียทั้งหมด  และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

 

 ความพยายาม 
1. บริหารจัดการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. จัดให้มีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  



 ๗๔ 

3. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อย   
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4. จัดให้มีการประชุมและน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย   
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้ง                  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

5. จัดให้มีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา         
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 

 ผลสัมฤทธิ์ 

สถานศึกษามีผู้บริหารที่สามารถบริหารจัดการอาชีวศึกษา  และมีภาวะผู้น าโดยปฏิบัติตาม
ประเด็นได้ครบทั้ง 5 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญของระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษาโดยจัดให้มีข้อมูลพื้นฐาน ๙  ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน-
นักศึกษา  ข้อมูลตลาดแรง  ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลงบประมาณและการเงิน  ข้อมูลหลักสูตรการจัด     
การเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่  และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด  โดยการจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยจะจัดเก็บไว้บนเว็บไซต์วิทยาลัย (www.nvc.ac.th) และจัดเก็บ
เป็นรูปเล่ม  เพื่อเผยแพร่ให้แก่บุคลากร  นักเรียน  นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

 ความพยายาม 
1. จัดท าข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทไว้บนเว็บไซต์วิทยาลัยและมีการเผยแพร่ผ่านทาง 

www.nvc.ac.th  จัดให้มีการจัดเก็บส ารองข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ในแผ่น  DVD และจัดเก็บไว้เป็น
รูปเล่ม 

2. จัดให้มีการปรับปรุงข้อมูลในส่วนต่างๆ ของวิทยาลัยรวมถึงบุคลากรและนักเรียน-
นักศึกษา เป็นประจ าทุกเดือน 

3. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานใน       
การจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

4. จัดท าระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา(RMS) เพ่ือให้คร-ูบุคลากร นักเรียน-นักศึกษา
ได้ใช้งานและสามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเช่น ประวัติครู-บุคลากร 
นักเรียน-นักศึกษา รวมถึงผู้ปกครองของนักเรียน-นักศึกษา การเช็คเกรด เป็นต้น  

5. มีการส ารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ         
ของสถานศึกษา 

6. มีการจัดการฐานข้อมูลร่วมกันในการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต(Logfile) เพ่ือเป็น
การตรวจสอบการใช้งานข้อมูลสารสนเทศและเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ผลสัมฤทธิ์ 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ได้ครบทั้ง 
5 ประเด็น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

http://www.nvc.ac.th/
http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=333
http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=333
http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=333


 ๗๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯ ก าหนดนโยบายมอบหมายให้งานปกครอง งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

งานครูที่ปรึกษา งานแนะแนว และส่วนงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง จัดท าโครงการ กิจกรรม เพ่ือด าเนินการใน
การค้นหา บริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนแก่ นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ในสถานศึกษา 
โดยก าหนดเป็นโครงการด าเนินงาน กิจกรรม ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555-2556   
ผู้ที่เกี่ยวข้องจะด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้และประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ให้การจัดระบบดูแลผู้เรียนมี
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 ความพยายาม 
 งานปกครองได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือระดมความคิดเห็นจาก ครู บุคลากร นักเรียน 

นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาท้ัง 5 
ด้านประกอบด้วย ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้านการทะเลาะวิวาทด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม และ
ด้านการพนันและการมั่วสุม  เพื่อน ามาจัดล าดับความส าคัญและหามาตรการในการบริหารจัดการเพ่ือ
แก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง   

หลังจากนั้นฝ่ายและส่วนงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาความเสี่ยงที่อาจขึ้น และได้ด าเนินการตามแผนฯ ที่ก าหนดไว้  โดยด าเนินการในปีการศึกษา 
2555 ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555  จ านวน  33  โครงการ 

ส่วนงาน ฝ่าย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้น าผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2555 มาพิจารณาเพื่อ
เป็นข้อมูลในการพัฒนาบริหารความเสี่ยง และได้วางแผนการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ใน
ปีงบประมาณ 2556 จ านวน  27  โครงการ 

 ผลสัมฤทธิ์ 
  สถานศึกษาสามารถบริหารความเสี่ยงได้ตามประเด็นการพิจารณาได้ 4 ประเด็น ได้แก่
(1) สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง (2) สถานศึกษามีการ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ  (3) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
(4) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง 

ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯ ก าหนดนโยบายมอบหมายให้งานปกครอง งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา      

งานครูที่ปรึกษา งานแนะแนว และส่วนงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง จัดท าโครงการ กิจกรรม เพ่ือด าเนินการใน
การจัดระบบดูแลผู้เรียน โดยก าหนดเป็นโครงการด าเนินงาน กิจกรรม ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2555-2556  ผู้ที่เกี่ยวข้องจะด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้และประสานกับฝ่ายต่าง ๆ 
ให้การจัดระบบดูแลผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 



 ๗๖ 

 ความพยายาม 
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา และจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 

1 ครั้ง  
3. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน 
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย   

ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 
5. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศตามโครงการต่าง ๆ 

ในปีงบประมาณ 2555 จ านวน  7  โครงการและปีงบประมาณ 2556  จ านวน  9  โครงการ 

 ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้เรียนตามประเด็นการพิจารณาได้ครบทั้ง 5 ประเด็น            

ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ  5 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  

และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  
ความตระหนัก 

1. วิทยาลัยฯ ก าหนดให้มีแผนงานโครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ    
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการโดยการมี
ส่วนรวมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

2. วิทยาลัยฯ ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
3. วิทยาลัยฯ ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการจากบุคลากรใน
สถานศึกษาและผู้เรียนและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 ความพยายาม 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีพฤติกรรมนิสัยที่ดีงามเก่ียวกับดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
3. มอบหมายหน้าที่การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณของคนงานภารโรง  
4. ครูผู้สอนจัดเวรดูแลรักษาความสะอาดในห้องเรียน 
5. มอบหมายให้ครูรับผิดชอบห้องเรียนห้องปฏิบัติทุกห้อง 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ปฏิบัติได้ครบ 5 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
 
 
 



 ๗๗ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์  

ความตระหนัก 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้มีความตระหนักในการจัดครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียน  

โดยค านึงถึงความเพียงพอและความเหมาะสมในการใช้งานและความทันสมัยของอุปกรณ์รวมทั้ง
ประสิทธิภาพในการใช้งานที่สามารถตอบสนองการใช้งานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้
อย่างเหมาะสมแก่สาขาวิชาและงาน 

 ความพยายาม 
วิทยาลัยฯ  ได้จัดการเรียนการสอนโดยจัดให้มีจ านวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประจ าแผนกวิชาที่

เหมาะสมกับการใช้งานนักเรียนและจัดให้มีโครงการจัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์ท่ีทันสมัยอยู่เสมอ   พร้อมทั้ง
โครงการจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจ าปีการศึกษาและจัดการวัสดุ  อุปกรณ์และครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์  
ให้กับครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์  ได้ 4 ประเด็น

คือประเด็น 1 – 4  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.10   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ความตระหนัก 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  มีความตระหนักว่า  องค์กรจะด าเนินงานได้อย่างมี

ศักยภาพนั้น  บุคลากรขององค์กรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือองค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม  และส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง  
วิทยาลัยฯ  จึงมีแผนงานและโครงการในการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง  ๆ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
2555 

 ความพยายาม 
1. มีการจัดอบรมครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ  เช่น  โครงการ

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี 
2. จัดอบรมครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ 
3. โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร 
4. โครงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
5. ส่งบุคลากรเข้าอบรมความรู้ที่ตรงกับสาขาท่ีสอน 
6. มีการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนและหน่วยงานภายนอก  
7. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทุนการศึกษา  ทุนวิจัย และงานสร้างสรรค์ 
8. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง  
9. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
 
 



 ๗๘ 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาสามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้ครบทั้ง 5  ประเด็น  

ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.11   ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ   

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดหาวัสดุฝีก อุปกรณ์  ส าหรับการจัดการเรียน 

การสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ  การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ฯ  การด าเนินการตามโครงการ กิจกรรม ด้านปลูกฝัง
จิตส านึก  เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  โดยพยายามจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหา
วัสดุฝึกและอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม  บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 – 
2556  ภายใต้หัวข้อวัสดุการศึกษา และวัสดุในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และวัสดุในการ
ด าเนินการตามโครงการฝึกพิเศษต่าง ๆ และก ากับติดตามให้ปฏิบัติไปตามแผนฯ   
 

 ความพยายาม 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอโครงการ เพื่อเข้าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. งานวางแผนและงบประมาณ จัดท าแผนปฏิบัติการฉบับร่าง 
3. ประชุมคณะกรรมการรบริหารสถานศึกษา  เพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการ 
4. งานวางแผนและงบประมาณ  จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ แจ้งแผนกวิชา/ ผู้รับผิดชอบ 
5. ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
6. งานวางแผนและงบประมาณ ควบคุม ตัดจ่ายเงินงบประมาณ 
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณในการตัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย ส าหรับการจัดการ

เรียนการสอน  การบริการวิชาการและวิชาชีพ  การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและ
ด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ฯ  การด าเนินการตามโครงการ 
กิจกรรม ด้านปลูกฝังจิตส านึก เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  สามารถปฏิบัติได้  4  ประเด็น  
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้ง

ในประเทศและหรือต่างประเทศ  

ความตระหนัก 
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จัดท าแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรจาก

ภายในและต่างประเทศ 
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้จัดให้สาขาวิชา งานแนะแนว เชิญวิทยากรเพื่อให้

ความรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  



 ๗๙ 

4. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ท าแผนเพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์จากภายในและ
ภายนอก เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
 

ความพยายาม 
1. ผู้บริหารประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านการระดม

ทรัพยากรเครือข่ายทั้งภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
2. หัวหน้าสาขาวิชา งานแนะแนว งานทวิภาคี จัดท าหนังสือเชิญวิทยากรขอความอนุเคราะห์

สถานฝึกงานให้นักเรียนนักศึกษา 
3. ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการในการจัดบรรยายพิเศษโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิและ

ระดมทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาผู้เรียน 
4. ผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามที่ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ

ต่างประเทศ  ซึ่งสถานศึกษามีศักยภาพและความพร้อมมีการประสานงานเชิญวิทยากรในทุก ๆ สาขาวิชา
และสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  นักศึกษาจ านวน 438  แห่ง  
และมีการบริจาคเงินทุน  วัสดุครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 92.00  สามารถปฏิบัติได้ครบ 5 ประเด็น  
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย  
 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ  1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

2. ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 

-ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) – (3) 
- ต้องปรับปรุง  
ปฏิบัติ (1) – (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

3. ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์  
 

-ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) – (3) 
- ต้องปรับปรุง  
ปฏิบัติ (1) – (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
ปฏิบัติ (1)  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 



 ๘๐ 

ตัวบ่งช้ีที่ 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

4. ระดับคุณภาพในการบริหารงาน
และภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
 

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1  ข้อ 
  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

5. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา  
 

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

6. ระดับคุณภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง  
 
 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) – (3) 
- ต้องปรับปรุง  
ปฏิบัติ (1) – (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
4 ข้อ 

4 (ดี) 

7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบ
ดูแลผู้เรียน  
 

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

8. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์
ของสถานศึกษา  และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

9. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  
และคอมพิวเตอร์  
 

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
4 ข้อ 

4  (ดี) 

10. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
 

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 



 ๘๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

11. ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ   
 

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
4 ข้อ 

4 (ดี) 

12. ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  
กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ  
 

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 4.58 
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3  

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษา  และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  
ศูนย์วิทยบริการ  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้ง

ในประเทศและหรือต่างประเทศ  

 จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ   
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๒ 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ   
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน  
 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ   
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน  
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  

ความตระหนัก 
1. สถานศึกษามีความตระหนักโดยการด าเนินงานและมีข้อมูลการจัดท าโครงการสร้าง

งานสร้างอาชีพ  บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา  
2. สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียน เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรม ตามภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคลทุกครั้งที่มีการด าเนินกิจกรรม 

 ความพยายาม 
1.  สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้ชมรมทุกชมรมจัดท าโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน  

เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน 
2. สถานศึกษาก าหนดให้นักเรียน นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการ  ในแต่ละ

ภาคเรียน ต้องจัดท าโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพตามสาขางานของแต่ละคน 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษามีการจัดและรายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมและโครงการที่

ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของ
ชุมชนและท้องถิ่น  การปฏิบัติงานปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก   
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5   
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ  
 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
ปฏิบัติ  1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4 5 
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4  

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  



 ๘๓ 

       จุดที่ต้องพัฒนา   
                    - ไม่มี - 
 

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย   
ส่งเสริมให้ครู  และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย         

ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน  

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมีการส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3  

และระดับชั้น ปวส.2  จัดท าโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ตามรายวิชาโครงการ
และอ่ืน ๆ  และจัดให้มีการประกวด  แสดง  และเผยแพร่ผลงาน  รวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์  
ในสถานศึกษา  มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง  แข่งขัน  และได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ 

 ความพยายาม 
1. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีการจัดท า โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งาน

สร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา 
3. ครูเสนอโครงการเกี่ยวกับโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
4. ครูจัดท าโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
5. นักศึกษาจัดท าโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
สาขางานที่มีจ านวนโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ที่น าไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  การประกอบอาชีพและการพัฒนาชุมชน  จังหวัด  และภาค  
ซึ่งน าไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ  ระดับ ปวช.3  จ านวน  5  สาขาวิชา  มีผลงานร้อยละ  100.00  
และระดับ ปวส.2  จ านวน  10  สาขาวิชา  มีผลงานร้อยละ  100.00  ผลการประเมินสามารถ
ปฎิบัติตามประเด็นได้ 5 ประเด็น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 5  

 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัยของครู  

ความตระหนัก  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมีการส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูจัดท านวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  และจัดให้มีการประกวด  จัดแสดง  และเผยแพร่ผลงาน  
รวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง  แข่งขัน  และได้รับ
รางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ 



 ๘๔ 

 ความพยายาม 
1. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีการจัดท า นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งาน

สร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา 
3. ครูเสนอโครงการเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
4. ครูจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
5. นักศึกษาจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ตามแผนการ

จัดการเรียนรู้ 

 ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาจ านวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ที่มีประโยชน์

ทางวิชาชีพและ/หรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ  ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
การประกอบอาชีพและการพัฒนาชุมชน  จังหวัด  ภาค  ซึ่งน าไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ  สามารถปฎิบัติ
ตามประเด็นได้ 4 ประเด็น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4  

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัยของผู้เรียน  
 
 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
ปฏิบัติ  1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัยของครู  
 

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
ปฏิบัติ  1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
4 ข้อ 

4 (ดี) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 4.5 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5  
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน  

 
 



 ๘๕ 

          จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ

งานวิจัยของครู  
 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ในด้านการรักชาติ

เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม  

ความตระหนัก  
วิทยาลัย ฯ ได้ตระหนักว่าการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีความพร้อมสู่การเป็นพลเมือง
ที่ดีของชาติ  จึงได้ก าหนดนโยบายให้จัดกิจกรรมด้านดังกล่าว โดยให้มีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมด้านส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมด้านทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม เป็นประจ าทุกปีโดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555/2556  
   

ความพยายาม 
1. วิทยาลัย ฯ จัดโครงการและกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม

การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

1.1 โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้แก่  
- วันพ่อแห่งชาติ  
- วันแม่แห่งชาติ  
- วันวชิราวุธ  
- วันเข้าพรรษา 

1.2 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
1.3 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ  
1.4 โครงการกวนข้าวมธุปายาส 
1.5 โครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
1.6 โครงการสัมมนาคณะกรรมการองค์การวิชาชีพและคณะกรรมการชมรม  
1.7 โครงการปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ 
1.8 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 



 ๘๖ 

2. วิทยาลัย ฯ ให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

3. วิทยาลัย ฯ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

4. มีการประเมินผลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าผลไปปรับปรุงและมีการรายงานการจัดกิจกรรม
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

5. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการส่งเสริมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  เฉลี่ย 4.37  ด้านการส่งเสริมการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เฉลี่ย  4.37  และด้านการทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เฉลี่ย 4.22 
  

 ผลสัมฤทธิ์ 
  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านรักชาติเทิดทูนและมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบบอบ
ประชาธิปไตยและทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได้ครบทั้ง  
5  ประเด็น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

  
ตัวบ่งช้ีที่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
ความตระหนัก  

วิทยาลัย ฯ ได้ตระหนักว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เป็นการพัฒนา
ผู้เรียนและบุคลากรให้มีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของเรื่องดังกล่าว ท าให้โลกเกิด
ความสมดุลธรรมชาติ   จึงได้ก าหนดนโยบายให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
วันส าคัญของชาติ คือ วันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ เป็นประจ าทุกปี โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2555/2556 และยังได้ก าหนดให้ทุกชมรมจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
   

ความพยายาม 
1. วิทยาลัย ฯ จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่

น้อยกว่า 5 โครงการ ได้แก่ 
1.1  กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ Big  Cleaning  Day  ในวันส าคัญ

ของชาติ คือ 
- วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  
- วันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคมและวันสิ่งแวดล้อมไทย 

1.2 ชมรมทุกชมรมจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. วิทยาลัย ฯ ให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. วิทยาลัย ฯ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 ๘๗ 

4. มีการประเมินผลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าผลไปปรับปรุงและมีการรายงานการจัดกิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลี่ย 4.17 

 ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได้ครบทั้ง 5 ประเด็น 
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนน เท่ากับ 5 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ   

ความตระหนัก  
วิทยาลัย ฯ ได้ตระหนักว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ เป็นการพัฒนา

ผู้เรียนและบุคลากรให้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์
แข็งแรงตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความรักสามัคคี   จึงได้ก าหนดนโยบายให้จัดกิจกรรม
ด้านกีฬาและนันทนาการ โดยให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในและกิจกรรมกีฬานันทนาการอ่ืนๆ เป็น
ประจ าทุกปีโดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555/2556  

 ความพยายาม 
1. วิทยาลัย ฯ จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ  ไม่น้อยกว่า 5 

โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
1.1 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 
1.2 โครงการกีฬาหมากล้อมต้านยาเสพติด 
1.3 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี 4 วิทยาลัย 
1.4 โครงการขยับกายสบายชีวี 
1.5 กิจกรรมมหกรรมกีฬาเพ่ือมวลชนแชลเลนจ์เดย์ 

2. วิทยาลัย ฯ ให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ   
3. วิทยาลัย ฯ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและ

นันทนาการ   
4. มีการประเมินผลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าผลไปปรับปรุงและมีการรายงานการจัด

กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ   
5. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์

ของสถานศึกษาในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ เฉลี่ย  4.08  

  

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม

โครงการ การปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการสามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได้
ครบทั้ง 5 ประเด็น   ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 



 ๘๘ 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ความตระหนัก 

1. วิทยาลัยฯ จัดท าโครงการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2556-
2559  โดยได้ก าหนดโครงการต่าง ๆ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2554 – 2556 

2. วิทยาลัยฯ จัดท าโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูสู่แนวทางการประเมินตามสภาพ
จริง  น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การเรียนการสอน แนวทางในการจัดท าแผนการสอน เป็น
คุณลักษณะด้านหนึ่งที่ต้องประเมินผลผู้เรียน 

3. วิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ความพยายาม 

 วิทยาลัยฯ  มีการด าเนินงานครบถ้วนตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุก

ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
2. แต่ละงานในทุกฝ่ายมีแผนงานโครงการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. แต่ละงานด าเนินโครงการต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในทุกโครงการ ประกอบด้วยความมีเหตุผล ความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้เงื่อนไข
ความรู้และคุณธรรม 

4. แต่ละโครงการที่ด าเนินการ มีการรายงานผล ประเมินผลเพื่อน าไปปรับปรุง 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝัง

จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม

โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด าเนินงานโดยปฏิบัติตามประเด็นครบ 5 ประเด็น  
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  ค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๘๙ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  
 

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
ปฏิบัติ  1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

2.ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
 

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
ปฏิบัติ  1  ข้อ  
 

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

3. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ   
 

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
ปฏิบัติ  1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
ปฏิบัติ  1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6 5 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6  
 

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ   
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

          จุดที่ต้องพัฒนา  
                      - ไม่มี - 

 
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   

จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  

ความตระหนัก  
 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  หมวด 

6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน  เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี  
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553  ไดก้ าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา วิทยาลัยฯ จึงด าเนินการตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  กฎกระทรวง  และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาฉบับดังกล่าว  โดยถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
สถานศึกษาสู่คุณภาพ  จึงได้ก าหนดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2555-2556 
   

ความพยายาม 
 1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
1.1 น ามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศใช้ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้าท่ีประชุมใหญ่  เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และน าเสนอต่อวิทยาลัยฯ ตลอดทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีก 3 
ฝ่าย ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2. คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 3. คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

1.3 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน 

 2. ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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2.1 บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  โดยได้รับ
การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายใน  

2.2 ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง และน าผลการประกันคุณภาพ
ภายในไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะของโครงการ และมีการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

 3. มีหลักฐานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินผลคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

3.1 มีคู่มือและปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและด าเนินงานตามคู่มือและปฏิทิน
มีการพัฒนาคู่มือและปรับปรุงปฏิทินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

3.2 มีระบบการพัฒนาคุณภาพ  ติดตามคุณภาพ  และตรวจสอบคุณภาพ              
โดยการประชุมวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  ประชุมวางแผน  ประชุมด าเนินการ  นิเทศและติดตาม     โดย
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  เขียนรายงาน  วิเคราะห์  สรุปผล  และครูทุกคนเขียน SAR ของตนเอง 
รายงานต่อแผนกวิชา  แผนกวิชารวบรวมและวิเคราะห์ผลงานจากครู  รายงานเป็น SAR  ของแผนกวิชา 
และน าเสนอผลการด าเนินงานของแผนกวิชาในรูปของแฟ้มเสนอต่อวิทยาลัยฯ ผ่านฝ่ายวิชาการ  และ
ผู้รับผิดชอบทุกตัวบ่งชี้รายงานผลการประเมินตนเองผ่านฝ่ายที่รับผิดชอบ  และน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่  
เพ่ือการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ที่ประชุมใหญ่ประกอบด้วย  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ผู้บริหาร  ครูทุกคน ตัวแทนเจ้าหน้าที่  ตัวแทนนักศึกษา  ในการประชุมดังกล่าวเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าประชุมซักถาม  ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็งของแผนกวิชา  และ
ของคณะกรรมการทุกตัวบ่งชี้  

3.3 มีการประเมินผลเพ่ือตอบสนองข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของผู้เข้าร่วมประชุม 
เพ่ือการปรับปรุงระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  

     3.4 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยท าหน้าที่ดังนี้  

3.4.1 ยกร่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
3.4.2 พิจารณามาตรฐานและตัวบ่งชี้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือวิธีการอ่ืนตามหลัก

วิชาการ 
3.4.3 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
3.4.4 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาน าเสนอต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพื่ออนุมัติ 
3.4.5 จัดประชุมชี้แจงให้ครู บุคลากร ผู้เรียน ในสถานศึกษาทราบ 
3.4.6 ประกาศใช้และน าไปสู่การปฏิบัติ 

3.5 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพ โดยท าหน้าที่ดังนี้  

3.5.1 แนะน า ปรึกษาและนิเทศแก่ครู และบุคลากรเป็นรายบุคคล โดยต้อง
ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ วางแผนและก าหนดทางเลือก สร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ  

3.5.2 จัดท าคู่มือการนิเทศ ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษาสามารถออกแบบตามบริบทของตนเอง 

3.5.3 ด าเนินการตรวจติดตาม 
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3.5.4 รายงานผลพร้อมเสนอแนะ  
3.6 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน โดยได้ท าหน้าที่ ดังนี้  
3.6.1 จัดท าคู่มือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
3.6.2 จัดท าแผนการประเมิน และก าหนดเวลาการประเมิน 
3.6.3 ท าการประเมินคุณภาพแผนกวิชา หรือแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

แผนกวิชา ซึ่งควรมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นกรรมการ 
3.6.4 จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเสนอต่อ

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
4. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีต่อต้นสังกัดและสาธารณชน  
5. มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  ไปใช้    

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 
 ผลสัมฤทธิ์ 

สถานศึกษาได้จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยปฏิบัติตามประเด็น
ได้  5 ประเด็น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 5    

 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ความตระหนัก  
  วิทยาลัยฯ ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถานศึกษาสู่คุณภาพ  

 ความพยายาม 
  1. วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ส่วนที่ 1   
การจัดการอาชีวศึกษา  7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้  
  2. ที่ประชุมใหญ่ช่วยกันก าหนดเกณฑ์ของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นเป้าหมายในการด าเนินการ 
         3. วิทยาลัยฯ  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ฝ่าย ได้แก่ 
อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา , อนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และอนุกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน และติดตามให้คณะกรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ 

4.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการประเมินตนเองเพ่ือการประกัน 
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 เพ่ือรายงานผลการด าเนินการและตรวจสอบ  

 ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 มีจ านวน 

ตัวบ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ระดับคุณภาพดีมาก มีค่าคะแนน 5 จ านวน 24 ตัวบ่งช้ี    
ฉะนั้นผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน  
 
 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) – (3) 
- ต้องปรับปรุง  
ปฏิบัติ (1) – (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
ปฏิบัติ (1)  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

ตัวบ่งช้ีที่ 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

2. ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการ
ตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดใน
ระดับ 5 คะแนน ดีมาก 
- ดีมาก 30-34  ตัวบ่งชี้ 
และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ใน
เกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
- ดี 24 – 29 ตัวบ่งชี ้
- พอใช้ 18 – 23 ตัวบ่งชี ้
- ต้องปรับปรุง 12-17 ตัว
บ่งชี้ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  < 
12 ตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสิน
ตามเกณฑ์สูงสุด ระดับ
คุณภาพดีมาก  
มีค่าคะแนน 5  
จ านวน 24  ตัวบ่งช้ี 
และมีตัวบ่งชี้ที่อยู่ใน
เกณฑ์ต้องปรับปรุง 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้

4 (ดี) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7 4.5 
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 



ตอนท่ี ๔ 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 
๔.๑  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 สรุปได้ดังนี้  

๔.๑.๑  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงตามล าดับดังนี้  
  มาตรฐานที ่๑  ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ี  
ได้แก่ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ 
ขึ้นไป  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่
มีต่อคุณภาพของผู้เรียน  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 รับรอง  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า  หรือประกอบอาชีพ

อิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี  
 
  มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ประกอบด้วย  
4  ตัวบ่งช้ี  ได้แก่  

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา   
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  
 

มาตรฐานที่ ๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย  9  ตัวบ่งช้ี  ได้แก่  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร

สถานศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ของสถานศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์

ของสถานศึกษา  และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  



 ๙๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  

กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  
 

มาตรฐานที่ ๔  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี  คือ  
ตัวบ่งช้ีที่  ๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
 

มาตรฐานที่ ๕  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
ประกอบด้วย  1  ตัวบ่งช้ี  คือ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์       
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของผู้เรียน  

 
มาตรฐานที่๖  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

ประกอบด้วย  4  ตัวบ่งช้ี  ได้แก่ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา   
ศิลปวัฒนธรรม  

ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๒  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ   
ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง   
 

มาตรฐานที่ ๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย  1  ตัวบ่งช้ี  คือ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  

 

๔.๑.๒ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
มาตรฐานที่ ๑  ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี  คือ   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   

 

๔.๑.๓ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง เร่งด่วน  เรียงตามล าดับ
ดังนี้  

- ผลปรากฏว่าไม่มี - 
 
 
 
 
 



 ๙๖ 

๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย         

ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต     
ในรูปแบบของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 

๔.๒.๑ แผนงานพัฒนาบุคลากร 
1) โครงการครูช่วยครูเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูทางด้านภาษาอังกฤษโดยเรียนภาษาอังกฤษ  
2) โครงการครูที่ปรึกษาตัวอย่าง 
3) โครงการประชุมสัมมนาเทคนิคการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาของครูที่ปรึกษา  
4) โครงการการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
5) โครงการพัฒนาศักยภาพครู โดยครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา 
 

๔.๒.๒ แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่ 
1) โครงการจัดท าป้ายภาษาอังกฤษ 
2) โครงการจัดท าหลังคาโรงรถ 
3) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องเรียน 127 
4) โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องดนตรี 
5) โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนแผนกวิชาอาหาร ชั้น 4 
6) โครงการจัดท าที่เก็บเอกสารฝ่ายบริหารทรัพย์ 

 

๔.๒.๓ แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหาร 
1) โครงการประเมินผลการใช้เงินงบประมาณ 
2) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
3) โครงการประชุมสัมมนาครูแนะแนว 
4) โครงการจัดท าหนังสือรุ่น 
5) โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร/กล้องถ่ายรูป 
6) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  กล้องถ่ายรูป ห้องประกันฯ 
7) โครงการการประชุมปฏิบัติการรายงานผลการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายใน ประจ าปี 2555 
8) โครงการจัดท าและเผยแพร่ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
9) โครงการ Internet ห้อง139 
10) โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือบริการ 
11) โครงการเช่า Leases Line 
12) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
13) โครงการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ.2556-2559) 
14) โครงการเปิดประตูทางเลือกสู่งานอาชีพ 
15) โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 
16) โครงการจัดงานคืนสู่เหย้าชาวอาชีวศึกษา 
17) โครงการแฟชั่น NVC 
18) โครงการเผยแพร่หลักสูตรอาชีวศึกษาทวิภาคี 
19) โครงการพัฒนาบุคลากร  ครูฝึก  ในสถานประกอบการและลงนามความร่วมมือ  



 ๙๗ 

4.2.4 แผนงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
1) โครงการทดสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพระดับชาติ (V-NET)  
2) โครงการสอบคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา เข้าศึกษาต่อประจ าปีการศึกษา 2556  
3) โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
4) โครงการเชิญวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) โครงการประเมินการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
6) โครงการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน  นักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการสอนของ

ครูผู้สอน 
7) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับห้องเรียนรู้เฉพาะทางแผนก วิชาคหกรรมศาสตร์ (ตู้แช่) 
8) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
9) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหาร 
10) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดีดไทย 
11) โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน 
12) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการบัญชี 
13) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  พร้อมเครื่องพิมพ์  
14) โครงการจัดซื้อเครื่องโปรแจคเตอร์ 
15) โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ (อ6 ห้อง641รวมประตู) 
16) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาโรงแรม 
17) โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง936,000 เช่าใหม่ 40 เครื่อง 993,600) 
18) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
19) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จักรอุตสาหกรรมพันริม 

 
๔.๒.๕ แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน  นักศึกษา 

1) โครงการปัจฉิมนิเทศ 
2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
3) โครงการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา 
4) โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
5) โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
6) โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน  นักศึกษา 
7) โครงการศึกษาดูงานนักเรียน ชั้น ปวช1 
8) โครงการศึกษาดูงานนักเรียน ชั้น ปวส1 
9) โครงการศึกษาดูงานนักเรียน ชั้น ปวช2,3 
10) โครงการจัดงานอาชีวปริทรรศน์ 
11) โครงการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว 
12) โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  เพ่ือชี้แจงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
13) โครงการปฏิบัติการเครือข่ายดูแลนักเรียน นักศึกษา 
14) โครงการส่งเสริมคนดีมีใบรับรองปกป้องด้วยรัก ดูแลด้วยใจ 
15) โครงการแข่งขันสุนทรพจน์ ภาษาจีนกลาง 
16) โครงการพัฒนานักศึกษาโดยครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา (อังกฤษ จีน )  



 ๙๘ 

17) โครงการเขียนตัวอักษรจันด้วยพู่กันจีน 
18) โครงการเรียนรู้เรื่องอาเซียนวันละนิด  เรียนภาษาไทย จีน อังกฤษ วันละ ค า สองค า 
19) โครงการ “สร้างบุญกุศลด้วยการบริจาคทรัพย์” 
20) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาธุรกิจบริการเข้าสู่ตลาดแรงงานเสรีอาเซียน 
21) โครงการการตรวจสุขภาพนักศึกษาและบุคลากรประจ าปีการศึกษา 2556 
22) โครงการเภสัชกรสนทยา“ยา” อาหาร 
23) โครงการอาหารกลางวันสะอาด  รสชาติอร่อย (Cleanfood Goodtest) 
24) โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย  และวินัยจร 
25) โครงการสละโลหิตเป็นธรรมทาน 
26) โครงการเด็กดีเด็กเด่น 
27) โครงการอบรมใช้โปรแกรม (V-COP) ส าหรับนักศึกษา 
28) โครงการ ENGLISH-CHINESE CAMP ครั้งที2่  (1 NIGHTS&2DAYS) 
29) โครงการสอบธรรมศึกษา 
30) โครงการเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนลงเรือ 
31) โครงการส่งเสริมการอ่าน 
32) โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 
33) โครงการพัฒนาคนดี  คนเก่ง และมีความสุข 
34) โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
35) โครงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางวิถีธรรมฯ 
36) โครงการวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
37) โครงการวันลอยกระทง 
38) โครงการวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
39) โครงการขยับกาย  สบายชีวี 
40) โครงการกวนข้าวมธุปายาส 
41) โครงการปลูกต้นไม้ประจ าปี 
42) โครงการวันไหว้ครู 
43) โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 
44) โครงการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพและสมาชิกดีเด่น 
45) โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ 
46) โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ อธท. อคท. 
47) โครงการสัมมนาคณะกรรมการองค์การวิชาชีพและคณะกรรมการชมรม  ประจ าปี 2556 
48) โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเด่น ประจ าปี2555 
49) โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
50) โครงการสนับสนุนส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาดีเด่น  และความสามารถพิเศษ 
51) โครงการสนับสนุนนักศึกษาปัญญาเลิศ (ส่งเสริมการฝึกซ้อมเพ่ือการแข่งขัน การพัฒนา)  
52) โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ และกีฬาประเพณีวิทยาลัยฯ 
53) โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคและระดับชาติ 
54) โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
55) โครงการปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ 



 ๙๙ 

56) โครงการคุณธรรมน าวิชาชีพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
57) โครงการกีฬาหมากล้อมต้านยาเสพติด 
58) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
59) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยครูต่างประเทศเจ้าของภาษา (ครูจีน อังกฤษ)  
60) โครงการ Printing Business (NVC Printing) 
61) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกเรียนรู้ในสถานประกอบการ  
62) โครงการสัมมนานักศึกษาหลังการเรียนรู้ในสถานประกอบการ 
63) โครงการจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติการด าเนินการฝึกการเรียนรู้ในสถานประกอบการ 
64) โครงการพัฒนาค่ายอาสาพัฒนาผู้น าต้านสิ่งเสพติด 

 
๔.๒.๖ แผนการวิจัยและนวัตกรรม 

1) โครงการน าเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่6  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก 

2) โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
3) โครงการรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
4) โครงการวิจัยสถาบัน 
5) โครงการวันนักประดิษฐ์ 
6) โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และประกวดโครงการ 
7) โครงการวิจัยความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  
8) โครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9) โครงการประกวด นักออกแบบแฟชั่นรุ่นเยาว์ 

 
๔.๒.๗  แผนงานการบริการสังคม 

1) โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
2) โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 
3) โครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  

 

 
๔.3 ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 1. งบประมาณในการบริหารจัดการและ งบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียนและครุภัณฑ์
เพ่ิมเติมให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน นักศึกษา   
 2.  อัตราก าลังของครูที่เพียงพอและเหมาะสมกับอัตราส่วนของนักเรียน  นักศึกษา  
 3.  องค์กรเอกชนและเครือข่ายอาชีวศึกษามีส่วนในการจัดการศึกษาร่วมกัน 
  



๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ การประกันคุณภาพภายในของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๐๑ 
 



๑๐๒ 
 



๑๐๓ 
 



๑๐๔ 
 



๑๐๕ 
 



๑๐๖ 
 



๑๐๗ 
 



๑๐๘ 
 



๑๐๙ 
 



๑๑๐ 
 

 
 



๑๑๑ 
 

 

 
 



๑๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 



๑๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

 



๑๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 



๑๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

 



๑๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
ภาพการมาศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายใน 

และการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  
ประจ าปีการศึกษา 2555  ของสถานศึกษาต่าง ๆ จ านวน  6  แห่ง  ได้แก่ 

1. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 
2. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 
3. วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 
4. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 
6. วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 
มาศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายใน 

และการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 
วันที่  1 2   กันยายน  2555 

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นางสุธาทิพย์  แสนเดช 
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

บรรยายพิเศษด้านการประกันคุณภาพภายใน 

ผู้มาศึกษาดูงานก าลังศึกษาเอกสารผลการด าเนินงานด้วยความสนใจ 
 



๑๒๖ 
 

วิทยาลัยเทคนิคกระบี ่
มาศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายใน 

และการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555  ระหว่างเวลา 10..00 – 16.00 น. 

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนภนต์  สุขประจันทร์   
รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง  

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
กล่าวต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน 

ผู้มาร่วมงานลงทะเบียน            

นายอภินัย  ลีลาทานต ์
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี ่

กล่าวแสดงความขอบคุณ 
ในการให้การต้อนรับการมาศึกษาดูงาน 

ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี ่
 

นางสุธาทิพย์  แสนเดช 
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

บรรยายพิเศษด้านการประกันคุณภาพภายใน 

นายธีระชัย จินตุลา  ประธานตัวบ่งชี้ที่ 11 

ให้ข้อมูลแก่ผู้มาศึกษาดูงาน 

ผู้มาศึกษาดูงานก าลังศึกษาเอกสารผลการด าเนินงานด้วยความสนใจ 
 

นายอภินัย  ลีลาทานต์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบ่ี 
กล่าวแสดงความขอบคุณ  และมอบของที่ระลึกแด่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยมี นายนภนต์  สุขประจันทร์  รองผู้อ านวยการรักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

เป็นตัวแทนรับมอบ 
 

 



๑๒๗ 
 

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร   
มาศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายใน 

และการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555  ระหว่างเวลา 07.30 – 16.00 น. 

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
            

 
  
 
 

 
                                          
                             
 

               
 
 
 

                                      
 

     
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นายนภนต์  สุขประจันทร์   
รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง  

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
กล่าวต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน 

นายธวัชชัย  หนูอินทร์  
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 

กล่าวแสดงความขอบคุณในการให้การต้อนรับการมา
ศึกษาดูงานของวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 

ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ตอบข้อซักถามและให้ค าแนะน า 
 

ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ตอบข้อซักถามและให้ค าแนะน า 
 

นายธวัชชัย  หนูอินทร ์ 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร   

มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน 



๑๒๘ 
 

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
มาศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายใน 

และการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555  ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. 
ณ   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

นายนภนต์  สุขประจันทร์ 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กล่าวต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน 
 

    
 
 
                                        
 
 
 
 
                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุธาทิพย์  แสนเดช  หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา  กล่าวต้อนรับเชิญชมวีดีทัศน์และ

บรรยายสรุปการประกันคุณภาพภายในและการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 

 

นายภูมิชัย  สุวรรณภูมิ    
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

กล่าวแสดงความขอบคุณในโอกาสน าคณะมาศึกษาดูงาน 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ตอบ
ข้อซักถามและให้ค าแนะน า 



๑๒๙ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  
มาศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายใน 

และการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 
วันที่ 19  พฤศจิกายน  2555  ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. 

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 
 
 
 
 
 

 
 
          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

         
 
 

 

 

 
 

 

ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ตอบข้อซักถามและให้ค าแนะน า 
 
 
 
 

 
 
 

 
ว่าที่ ร.ต.กิตติ  บรรณโศภิษฐ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

รับมอบของที่ระลึกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  
และร่วมถ่ายภาพกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  

 

 

ว่าที่ ร.ต.กิตติ  บรรณโศภิษฐ์   
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กล่าวต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน 
 

 

นางสุธาทิพย์  แสนเดช   
หัวหน้างานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเชิญชมวีดิ

ทัศน์ บรรยายสรุปการประกันคุณภาพภายใน   
และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบ 3  
 

 



๑๓๐ 
 

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 
มาศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายใน 

และการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555  ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. 

ณ   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

    
                                                             

 

 

 
 

 
 

 
 
 

ว่าที่ ร.ต.กิตติ  บรรณโศภิษฐ์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กล่าวต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน 
 

นางสุธาทิพย์  แสนเดช  หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา  เป็นพิธีกรเชิญชมวีดิทัศน์          

และบรรยายสรุปการประกันคุณภาพภายในและการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 

 

 

ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ตอบข้อซักถามและให้ค าแนะน า 
 

ว่าที่ ร.ต.กิตติ  บรรณโศภิษฐ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
รับมอบของที่ระลึกจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 



๑๓๑ 
 

 


