




ค ำน ำ 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา  2557  
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 าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา         
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน   เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ   
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้ด าเนินการในส่วนที่ 1  
การจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  7  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้ 

ในปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยเพิ่มตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 2   ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ระดับคุณภาพในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน     
และได้ด าเนินการด้วยความตระหนัก  ความพยายาม  จึงเกิดผลสัมฤทธิ์ดังที่ได้ปรากฏในเอกสารเล่มนี้        
ซึ่งประกอบด้วย  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  สภาพทั่วไปของสถานศึกษา การด าเนินงานของสถานศึกษา 
การด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ซึ่งประกอบด้วย  7 มาตรฐาน  36 ตัวบ่งชี้  และสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  ส่วนภาคผนวกท้าย
เล่มจะประกอบด้วย ภาพกิจกรรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการประเมินตนเองเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2557  ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ 
ที่มาศึกษาดูงาน  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา  2557   
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ฝ่าย     

ในโอกาสนี้  วิทยาลัยฯ  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     
ที่พิจารณาให้ค าชี้แนะซึ่งมีผลให้รายงานเล่มนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และขอขอบคุณคณะกรรมการ
วิทยาลัยฯ ที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ตลอดจนขอขอบคุณคณะอนุกรรมการ 3 ฝ่าย  บุคลากรทุกฝ่าย
ของวิทยาลัยฯ  สถานประกอบการ  นักศึกษา และประชาชนในชุมชนที่มีส่วนให้การด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557  เกิดสัมฤทธิผล  เป็นผลดีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ  ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 

       

                                    (นายสุรพล  โชติธรรมโม) 
                                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                                               

                                           วันท่ี   15  มิถุนายน  2558 
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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 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชเป็นสถานศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 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  อัตลักษณ์ 
ทักษะดี  มีจิตอาสา 

1.6  พันธกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้ก าหนดพันธกิจในการจัดการศึกษาไว้  ดังนี้ 
1. มุ่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศด้านทักษะและคุณธรรม               

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ  
๓. มุ่งสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศให้มีส่วนร่วม     

ในการจัดการอาชีวศึกษา 
๔. บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๕. มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
 

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


 ๒ 

 

1.7  เป้าประสงค์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้ก าหนดเป้าประสงค์ในการจัดการศึกษาไว้  ดังนี้ 
มิติด้านการเงิน 

1. มีงบประมาณและการระดมทรัพยากรเพียงพอในการบริหารจัดการ 
2. มีระบบการบริหารการเงินงบประมาณและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 

มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณธรรม ความรู้ ทักษะวิชาชีพ  

ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ผู้เรียน ครู  และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์จริงในสถาน

ประกอบการภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับ 

มิติด้านกระบวนการ 
6. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 
7. ระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิภาพ 
8. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่มีคุณภาพ 
9. มีครุภัณฑ์ สื่อ  และวัสดุอุปกรณ์ทีเ่พียงพอและเหมาะสม 
10. มีอาคารสถานที ่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  

สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
11. มีครูผู้สอนที่มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นและตรงตามสาขาวิชาชีพ 
12. มีจ านวนครูผู้สอนที่เพียงพอกับผู้เรียนตามมาตรฐาน 
13. มีการจัดการอาชีวศึกษา  การใช้  และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา   

ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
14. การจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาที่มีคุณภาพ 
15. ระบบการนิเทศติดตามที่มีคุณภาพ 
16. คณะกรรมการวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
17. มีแผนการจัดการบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
18. การบรหิารงานของผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
19. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีคุณภาพ 
20. การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
21. การจัดระบบดูแลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
22. การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 
23. การบริหารจัดการโครงการ/สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน    

ที่มีคุณภาพ 
24. การบริหารจัดการโครงการ/สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของครู   

ที่มีคุณภาพ 
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25. การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 

26. การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 
27. การส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการที่มีประสิทธิภาพ 
 

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

2. หลักสูตรการเรียนการสอน  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปัจจุบันเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3  ประเภทวิชา คือ 
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คหกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และหลักสูตรปริญญาตรี (ป.ตรี)  
เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ             
 

3. สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  บริหารจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553   และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  บรรลุผลตามพันธกิจ 
ที่ก าหนดไว้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยฯ สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งภายใน
และภายนอก  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดปีล่าสุด (ปีการศึกษา 2553)  มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 (คะแนนเต็ม 5) อยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ซึ่ง สมศ. 
เข้าประเมินในปีการศึกษา 2554  มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมากเช่นกันด้วยค่าคะแนน 
96.60 (คะแนนเต็ม 100)  

ปีการศึกษา 2555 – 2556  วิทยาลัยฯ ได้น ามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  ในส่วน
ที่ 1 จ านวน 7  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้  มาใช้เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา           
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555  วิทยาลัยฯ มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตาม
เกณฑ์สูงสุดในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 5  จ านวน  24  ตัวบ่งชี้  ฉะนั้นระดับคุณภาพใน
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  อยู่ในระดับคุณภาพดี   มีค่าคะแนนเท่ากับ 4  
ต่อมาในปีการศึกษา 2556  ผลการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ  มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสิน
ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5  จ านวน  31  ตัวบ่งชี้  ฉะนั้นระดับคุณภาพในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5   

ปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยฯ  ได้เพ่ิมตัวบ่งชี้อีก 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ระดับคุณภาพ
ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  ผลการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ  มีจ านวนตัวบ่งชี้
ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5  จ านวน  32  ตัวบ่งชี้         
ฉะนั้นระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก            
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5  โดยด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพดังนี้  
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3.1 การควบคุมคุณภาพ วิทยาลัยฯ  ได้น ามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  ส่วนที่ 1                   
จ านวน  7  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้ และในปีการศึกษา 2557  เพ่ิมเป็น 36 ตัวบ่งชี้ พร้อมเกณฑ์     
อันเป็นเป้าหมายของวิทยาลัยฯ เสนอต่อคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ความ
เห็นชอบและน าเสนอต่อกรรมการวิทยาลัยฯ เมื่อกรรมการวิทยาลัยฯ  ให้ความเห็นชอบแล้วสถานศึกษา
จึงน ามาประกาศใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน  โดยได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา ของสถานศึกษา จัดท าแผนยุทธศาสตร์ จัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน  จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับปรัชญา  วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์       
โดยในปีงบประมาณ  2557  ประกอบด้วย 8 แผนงาน ได้แก่  แผนงานพัฒนาบุคลากร  แผนงานพัฒนา
อาคารสถานที่  แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหาร  แผนงานพัฒนาหลักสูตรและ  
การสอน  แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน  นักศึกษา  แผนงานสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
คิดสร้างสรรค์  แผนงานบริการวิชาการและวิชาชีพ  และแผนงานตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต่อมาปีงบประมาณ  2558 ได้จัดสรรงบประมาณเป็น 2  ประเภทใหญ่ ๆ 
ได้แก่  (๑) โครงการตามภาระงานสถานศึกษา  (๒)  โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ หลังจากนั้น
ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภาระหน้าที่ของบุคลากรทุกคนตามตัวบ่งชี้  จัดท า
คู่มือการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ประจ า และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ต่อมาประธานคณะกรรมการดังกล่าวแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ฝ่าย วิทยาลัยฯได้
น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม และของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไปก าหนดเป็น
โครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557  และ
ปีงบประมาณ  2558  พร้อมก าหนดเป้าหมายผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ด้วยเกณฑ์คุณภาพท่ี
สูงขึ้น  

3.2  การติดตามคุณภาพ  วิทยาลัยฯ  ได้จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองผู้อ านวยการฝ่าย
เป็นผู้ก ากับและติดตามตรวจสอบ  จัดท าปฏิทินการประกันคุณภาพภายในขึ้น เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทิน  ก่อนการด าเนินงานวิทยาลัยฯ จัดประชุมใหญ่
เพ่ือให้บุคลากรช่วยกันก าหนดเกณฑ์ส าหรับสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพ   และกรรมการทุกตัวบ่งชี้
ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบและเกณฑ์การประเมิน หลังจากนั้นเขียนแผนหรือโครงการเพ่ือพัฒนา  เมื่อแผน
หรือโครงการได้รับการอนุมัติ คณะกรรมการตัวบ่งชี้จึงด าเนินการตามแผน  ในการด าเนินการต้องมุ่งสู่
เป้าหมายแห่งคุณภาพด้วยความตระหนัก   ความพยายาม   และเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงพัฒนา                 
ในการด าเนินงานจะมีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ ถ้าไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
จะเขียนแผนเพื่อปรับปรุงต่อไป               

3.3  การตรวจสอบคุณภาพ   วิทยาลัยฯ  ได้ก าหนดให้ครูทุกคนเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR รายบุคคล) และสาขาวิชาทุกสาขาวิชาเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR แผนกวิชา)  
กิจกรรมเพื่อการตรวจสอบคุณภาพที่วิทยาลัยฯ ด าเนินงานได้ผลดี  คือเมื่อสิ้นปีการศึกษาวิทยาลัยฯ  จัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพภายในขึ้น
โดยให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้น าเสนอผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมใหญ่ เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่
รับทราบและพิจารณาตรวจสอบ หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบจะรายงานผลลงในแฟ้มเพ่ือเสนอให้ฝ่าย
พิจารณา ตรวจสอบและผู้อ านวยการ ให้ความเห็นชอบ  และ ส่งแฟ้มที่งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือเรียบเรียงและวิเคราะห์ เป็นรายงานการประเมินตนเอง SAR ของวิทยาลัยฯ  
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เมื่อ SAR  ของสถานศึกษาเสร็จสมบูรณ์แล้ว  สถานศึกษาเสนอ  SAR  ต่อคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาพิจารณาให้ความชี้แนะและน าเสนอต่อ กรรมการ วิทยาลัยฯ  พิจารณา ให้
ความเห็นชอบเพื่อรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและน าผลการประเมินจาก
รายงานไปพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป  หลังจากนั้น จึงรายงานต่อ หน่วยงาน ต้น
สังกัด  และเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ มีคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพท าหน้าที่ประเมินคุณภาพแผนกวิชาชีพต่าง ๆ  อีก
ด้วย 

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 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกได้สรุปผลการประเมินเพ่ือการรับรองมาตรฐาน
การศึกษา ระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ  และนวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี     
(Good Practice)  ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนไว้  ดังนี้   

จุดเด่น 
1. สมศ. ประกาศให้วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชเป็นสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมี

คะแนนสูงที่สุด เป็นอันดับที่ 1 จาก 10 อันดับ ในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 

2. สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ  
3. หลักสูตรของสถานศึกษาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพทุกหลักสูตร 
4. สถานศึกษามีการจัดการเรียนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา  
5. นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
6.  บุคลากรในสถานศึกษามีความภาคภูมิใจในความเป็นอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชร่วมกัน

เป็นหนึ่งเดียว มุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  
7. ชุมชนและท้องถิ่นให้ความร่วมมือ  ยอมรับ  และมีความภาคภูมิใจในสถาบัน 
8. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน นักศึกษาที่หลากหลายสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
9. มีผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานวิจัยจ านวนมากทีม่ีคุณภาพได้รับรางวัล  ทั้งระดับ

ท้องถิ่น  ระดับภาค  และระดับชาติ  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรก าหนดทิศทางของการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของ

สถานศึกษา 
2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อสร้างความเข้มแข็งกับระบบงานประกัน

คุณภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

ข้อเสนอแนะ 
1. สถานศึกษาควรจัดท าแผนพัฒนาเพื่อเพ่ิมวิทยฐานะให้แก่บุคลากร 
2.สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางออนไลน์

และฐานข้อมูลของเครือข่ายการประกันคุณภาพของสถานศึกษา   
 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  
1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

๔.๒  จุดเด่น - จุดที่ควรพัฒนา จากผลการประกันคุณภาพภายใน       
       ปีการศึกษา 2557 ปรากฏ ดังนี้  
 ๔.๒.๑ จุดเด่นของสถานศึกษา  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเกิดสัมฤทธิผลในทุกมาตรฐาน     
โดยมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สถานศึกษาด าเนินงานได้ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 5        
ถือเป็นจุดเด่นของสถานศึกษามีครบทุกมาตรฐาน  จ านวน 33 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
  มาตรฐานที่ ๑  ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งช้ี  
ได้แก่ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ 
ขึ้นไป  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่
มีต่อคุณภาพของผู้เรียน  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 รับรอง  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า  หรือประกอบอาชีพ

อิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือ
 สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
  

  มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ประกอบด้วย  
6  ตัวบ่งช้ี  ได้แก่  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
 ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  หรือ
 ประชาคมอาเซียน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา   



 ๗ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.6  ระดับคุณภาพในการ พัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานที่ ๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย  12  ตัวบ่งช้ี  
ได้แก่  

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย  

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร

สถานศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์

ของสถานศึกษา  และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  

ตัวบ่งช้ีที่ 3.9   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และ
คอมพิวเตอร์ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ   
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  

กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  
 

มาตรฐานที่ ๔  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี  คือ  
ตัวบ่งช้ีที่  ๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
 

มาตรฐานที่ ๕  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี  ได้แก่ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์       
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของผู้เรียน  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์       
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู  

 
 
 
 
 



 ๘ 

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  2  ตัวบ่งช้ี  ได้แก่ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2   ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

๔.๒.2 จุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษา   
   จากผลการจัดการศึกษาที่มีสัมฤทธิผลในระดับคุณภาพดี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4      

ซ่ึงถือเป็นจุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษา มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ  
  มาตรฐานที่ ๑  ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี  คือ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป  

๔.๒.3 จุดที่ต้องพัฒนาเร่งด่วนของสถานศึกษา   
   จากผลการจัดการศึกษาที่มีสัมฤทธิผลในระดับคุณภาพพอใช้  มีค่าคะแนนเท่ากับ 3  

ซ่ึงถือเป็นจุดที่ต้องพัฒนาเร่งด่วนของสถานศึกษา มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ  
  มาตรฐานที่ ๑  ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี  คือ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   

 

๕. แนวทางพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  
 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต จ านวน  
2  โครงการใหญ่ ๆ  ดังนี้ 

๑. โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 
๒. โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 
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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”                     
ปี พ.ศ. 2554 - ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ด้วยคะแนน  96.60   ในระดับดีมาก   
 - มีสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ  มาศึกษาดูงานเป็นจ านวน  28  แห่ง 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ระดับชาติ       
ครั้งที่ 20 ประจ าปีการศึกษา 2553  ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 24-28 
มีนาคม 2554  จ านวน  3  ประเภท ได้แก่ 

      1.) ได้รับรางวัลหน่วยมาตรฐานดีเด่น  องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่ 

      2.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ขิมสายจากการแข่งขันทักษะวิชา
พ้ืนฐาน  

      3.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ของที่ระลึก ประเภทเครื่องหอม  
       
ปี พ.ศ. 2555   -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ  รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ          

จากการประกวดประดิษฐ์กระทงลอย ประเภท บุคคลทั่วไป ประเภทสิ่งประดิษฐ์        
งานประเพณีลอยกระทง ณ พุทธมณฑล ปีพุทธศักราช 2555  โดยคณะกรรมการ
อ านวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายฆราวาสและส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 

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

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2554  ณ  จังหวัดระยอง  
ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2555  จ านวน  3  ประเภท  ดังนี้   

1.)  รางวัลชนะเลิศหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น  ประเภทสถานศึกษา
ขนาดใหญ่  

2.)  รางวัลชนะเลิศ  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ 
Animation  
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3.)  รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิชาคหกรรม  พุ่มประดิษฐ์จากผ้าส าหรับตกแต่ง
สถานที่ 

ปี พ.ศ.2556 -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ 11-๑๕ 
กุมภาพันธ์ 255๖  ณ กรุงเทพมหานคร จ านวน  3  ประเภท  ดังนี้ 

1.) รางวัลชนะเลิศ การประกวด Lip sing Dancer  ไทยลูกทุ่ง   
๒.) รางวัลชนะเลิศ  วิชาการลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์  (ระดับ ปวช.)  
๓.) รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์ดอกไม้คลุมไตร  (ทรงหลังประทุน)   

- ได้รับรางวัล  Top  massive  score  collect  collage  ในการแข่งขันท าบัญชี  
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งที่ 4  โดยความร่วมมือระหว่าง
ชมรมวิชาชีพครูบัญชี สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
และบริษัท คริสตอลซอฟท์ จ ากัด (มหาชน)   ในวันที่ 26  สิงหาคม  2556   

 
ปี  2557   - เปิดสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 23  ประจ าปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 3 – 
7  มกราคม  2557  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน  6  ประเภท  ดังนี้   
1) รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกอบอาหารว่างไทยหรือ

ย าและอาหารจานหลัก ระดับ ปวช. 
2) รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ของที่ระลึกส าหรับตกแต่งบ้าน  

ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์  
3) รางวัลชนะเลิศ  ทักษะวิชาชีพเขียนแผนธุรกิจ 
4)  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ การประกวดร้องเพลงสากล หญิง  
5)   รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย เครื่องดนตรีจะเข ้
6)   รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
 

ปี 2558 -  ได้รับรางวัล Honor Awards และรางวัลชนะเลิศ  สิ่งประดิษฐ์ กรอบรูปนกยูงจากผ้าลาย
ไทย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9  สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  ในการประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีการศึกษา 2557  การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2558  ณ  
Mcc Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร  โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 24  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7 ระหว่างวันที่ 2-6 
กุมภาพันธ์  2558  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จังหวัดหนองคาย  จ านวน  2  
ประเภท  ดังนี้   
1) รางวัลชนะเลิศ  การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยวซออู้ 
2) รางวัลชนะเลิศ การแข่งการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว 
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- ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีนชิงถ้วยรางวัล  ”สะพาน
ภาษาจีน –ศรีนครคัพ” ครั้งที่ 4 ร่วมมือร่วมใจ  มุ่งสู่อนาคต ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ สถาบันขงจื่อ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศในทักษะย่อยหลายประเภท 
 

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 
39  ตารางวา  ขณะนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการท าถนนทางเข้า ความยาว  410  เมตร  
ส่วนงบประมาณเกี่ยวกับการก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     
จะพิจารณาจัดสรรให้ในโอกาสต่อไป 
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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 

10 

11 

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.  ครัวฝึกงานแผนกอาหารและ   

โภชนาการ 
11.  ห้องเรียน 
12.  ห้องจ าหน่ายอาหารครัวอาชีวะ 
13.  บ้านพักผู้อ านวยการ 

 
แผนผังภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

มีเน้ือที่ท้ังหมด  5  ไร่  2  งาน 36  ตารางวา 
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1.1.3 สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชตั้งอยู่ติดถนนราชด าเนิน ซึ่งเป็นถนนสายหลัก          

อยู่กลางใจเมือง มีสภาพชุมชน  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  อาชีพของชุมชน
โดยรอบมีท้ังอาชีพธุรกิจขนาดใหญ่  ได้แก่  ธนาคาร  ร้านขายทองรูปพรรณ  โรงแรม  ห้างสรรพสินค้า 
ฯลฯ อาชีพธุรกิจขนาดย่อม ได้แก่  ขายอาหาร  ขายเสื้อผ้า  ขายยา  ขายวัสดุก่อสร้าง  ขายเครื่องอุปโภค
บริโภค ฯลฯ  อาชีพข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ  อาชีพอิสระ  และอาชีพรับจ้าง   

 1.1.4 งบประมาณ    
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชได้รับงบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น  50,044,820  บาท  

รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1  
 

ตารางท่ี 1.๑  งบด าเนินการ  งบประมาณ ประจ าปีการศึกษา  2557 
 

รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 
1. งบด าเนินงาน      

1.๑ งบด าเนินงาน (ของแผนงาน  โครงการ  ในแผนปฏิบัติการประจ าปี)   13,291,880 
1.๒  ค่าสาธารณูปโภค  2,705,000 

2. งบเรียนฟรี ๑๕ ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)   
    2.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน 18,957,612 
    2.๒ ค่าหนังสือเรียน + เครื่องแบบ + อุปกรณ์ + กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 14,224,828 

2.3  อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ 216,000 
3. งบรายจ่ายอ่ืน ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ )   

3.๑ Fixit Center 540,000 
3.๒ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  22,500 
3.๓ งบ อศจ. 43,500 
3.๔ โครงการทุนปัญญาชาติ  18,500 
3.๕ โครงการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ    25,000 

ฯลฯ  

รวมงบด าเนินการทั้งสิ้น 50,044,820 

หมายเหตุ  ข้อมูลงบประมาณ 2556   ตั้งแต่ 1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย.  57 
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1.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
 

        วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนยีบตัรวชิาชีพ 
พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2547  และหลักสูตร
ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา    
มีดังนี้  

 

          1.2.1 จ านวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
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 96 963   96 963 1,059 
ปวช.2 63 766   63 766 829 
ปวช.3 56 668   56 668 724 

รวมระดับ ปวช. 215 2,397   215 2,397 2,612 
ปวส.1 53 648   53 648 701 
ปวส.2 34 423   34 423 457 

รวมระดับ ปวส. 87 1,071   87 1,071 1,158 
ปริญญาตรี 5 18   5 18 23 
รวมระดับปริญญาตรี 5 18   5 18 23 

รวมทั้งหมด 307 3,486   307 3,486 3,793 

 ข้อมูล ณ  10  มิถุนายน  2557 
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ตารางท่ี  1.3   จ านวนนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 (ปวช.1)   
จ าแนกตาม สาขางานและเพศ 

ปีการศึกษา ๒๕๕7 
      ข้อมูล ณ  10  มิถุนายน  2557                   

ที ่ สาขางาน ชาย หญิง จ านวน 
1 เสื้อผ้าแฟชั่น 0 14 14 
2 แฟชั่นดีไซน์ 2 22 24 
3 อาหารและโภชนาการ ๑ 10 32 42 
4 อาหารและโภชนาการ ๒ 12 33 45 
5 อาหารและโภชนาการ ๓ 17 29 46 
6 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 3 32 35 
7 คหกรรมเพ่ือการโรงแรม 6 39 45 
 รวมคหกรรม 50 201 251 

8 การบัญชี ๑  0 36 36 
9 การบัญชี ๒  0 39 39 

10 การบัญชี ๓  2 34 36 
11 การบัญชี ๔ 0 41 41 
12 การบัญชี ๕ 0 43 43 
13 การบัญชี ๖ 5 36 41 
14 การตลาด ๑ 0 35 35 
15 การตลาด ๒ 4 38 42 
16 การเลขานุการ ๑ 0 36 36 
17 การเลขานุการ ๒ 0 40 40 
18 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑  1 40 41 
19 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒ 7 34 41 
20 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓ 7 33 40 
21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 6 36 42 
22 ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาค)ี 0 24 24 
23 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ (ทวิภาค)ี 2 24 26 
24 ภาษาต่างประเทศ (MEP) 8 35 43 

 รวมพณิชยการ 42 604 646 
25 การโรงแรม ๑  (MEP) 0 31 31 
26 การโรงแรม ๒  0 46 46 
27 การโรงแรม ๓ 2 43 45 
28 การท่องเที่ยว 2 38 40 

 รวมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4 158 162 
รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 96 963 1,059 
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จ านวนนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 (ปวช.2)   
จ าแนกตาม สาขางานและเพศ 

ปีการศึกษา ๒๕๕7 

      ข้อมูล ณ  10  มิถุนายน  2557                   

ที ่ สาขางาน ชาย หญิง จ านวน 

1 เสื้อผ้าแฟชั่น 1 10 11 
2 แฟชั่นดีไซน์ 2 10 12 
3 อาหารและโภชนาการ ๑ 6 26 32 
4 อาหารและโภชนาการ ๒ 10 22 32 
5 อาหารและโภชนาการ ๓ 9 21 30 
6 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 2 26 28 
7 คหกรรมเพ่ือการโรงแรม 1 28 29 
 รวมคหกรรม 31 143 174 

8 การบัญชี ๑  1 33 34 
9 การบัญชี ๒  0 37 37 

10 การบัญชี ๓  1 33 34 
11 การบัญชี ๔ 0 34 34 
12 การบัญชี ๕ 0 35 35 
13 การบัญชี ๖ 0 26 26 
14 การตลาด ๑ 1 32 33 
15 การตลาด ๒ 4 28 32 
16 การเลขานุการ ๑ 0 21 21 
17 การเลขานุการ ๒ 0 35 35 
18 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑  5 35 40 
19 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒ 4 33 37 
20 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓ 3 36 39 
21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 5 30 35 
22 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ (ทวิภาค)ี 1 26 27 
23 ภาษาต่างประเทศ (MEP) 3 29 32 

 รวมพณิชยการ 28 503 531 
24 การโรงแรม ๑  (MEP) 2 30 32 
25 การโรงแรม ๒  1 33 34 
26 การโรงแรม ๓ 1 25 26 
27 การท่องเที่ยว 0 31 31 

 รวมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4 119 123 
รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 75 766 829 
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จ านวนนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 (ปวช.3)   
 จ าแนกตาม สาขางานและเพศ  

ปีการศึกษา ๒๕๕7 
 

ที ่ สาขางาน ชาย หญิง จ านวน 

1 ออกแบบเสื้อผ้า   2 12 14 
2 อาหารและโภชนาการ ๑ 9 20 29 
3 อาหารและโภชนาการ ๒   7 18 25 
4 อาหารและโภชนาการ ๓ 6 22 28 
5 คหกรรมการผลิต 1    1 26 27 
6 คหกรรมการผลิต 2    1 18 19 
  รวมคหกรรม 26 116 142 
7 การบัญชี ๑   1 37 38 
8 การบัญชี ๒  0 28 28 
9 การบัญชี ๓ 0 31 31 

10 การบัญชี ๔   0 31 31 
11 การบัญชี ๕ 0 29 29 
12 การบัญชี ๖   1 28 29 
13 การขาย ๑ 1 25 26 
14 การขาย ๒ 1 19 20 
15 การเลขานุการ ๑ 0 28 28 
16 การเลขานุการ ๒ 2 19 21 
17 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑ 1 31 32 
18 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒   3 29 32 
19 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓ 5 29 34 
20 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔ 3 29 32 
21 ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาค)ี 0 11 11 
22 ภาษาต่างประเทศ  4 33 37 
  รวมพณิชยการ 22 437 459 

23 การโรงแรม ๑  1 31 32 
24 การโรงแรม ๒   3 28 31 
25 การโรงแรม ๓  3 30 33 
26 การท่องเที่ยว 1 26 27 

 รวมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 8 115 123 
รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 56 668 724 
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จ านวนนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) 
จ าแนกตาม สาขางานและเพศ 

ปีการศึกษา ๒๕๕7 

ที ่ สาขางาน ชาย หญิง 
รวม 

จ านวน 

จ านวน 
นศ. (ม.6) และ

สาขาอ่ืนๆ 
1 การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง 0 4 4 1 
2 การประกอบอาหาร ๑  (ทวิภาค)ี 5 32 37   
3 การประกอบอาหาร ๒   3 25 28 5+4 
4 การประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างฯ (ทวิภาค)ี 21 0 21 13+2 
5 ธุรกิจงานประดิษฐ์ 3 11 14 2+4 
6 การจัดการงานคหกรรมโรงแรม 0 6 6   

  รวมคหกรรม 32 78 110   
7 การบัญชี ๑ 2 42 44   
8 การบัญชี ๒ 0 45 45   
9 การบัญชี ๓ 0 42 42   

10 การบัญขี ๔   1 38 39   
11 การบัญชี ๕  (ม.6) 0 20 20 20 
12 การบัญชี 6  (ทวิภาค)ี 0 38 38   
13 การตลาด  3 39 42   
14 ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป 0 6 6   
15 การเลขานุการ  0 17 17 2+8 
16 การจัดการส านักงาน 0 37 37   
17 การจัดการทั่วไป 0 34 34 8+12 
18 การพัฒนาเว็บเพจ 5 18 23 1 
19 เทคโนโลยีส านักงาน ๑  0 29 29   
20 เทคโนโลยีส านักงาน ๒  0 31 31   
21 เทคโนโลยีส านักงาน 3  (ม.6) 1 27 28 3+2 
22 ภาษาอังกฤษ (MEP) 2 9 11 2+1 

  รวมบริหารธุรกิจ 14 472 486   
23 บริการอาหารและเครื่องดื่ม ๑  (ทวิภาค)ี 0 40 40   
24 บริการอาหารและเครื่องดื่ม ๒  (ทวิภาคี ม.6) 2 38 40 3+7 
25 มัคคุเทศก์ศิลปวัฒนธรรม  (ทวิภาค)ี 5 20 25 4 

 รวมการโรงแรมและบริการ 7 98 105   
 รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 53 648 701  
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จ านวนนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2)   
จ าแนกตาม สาขางานและเพศ 

ปีการศึกษา ๒๕๕7 
 

ที ่ สาขาวิขา ชาย หญิง 
รวม 

จ านวน 
จ านวน 

นศ. (ม.6) และ
สาขาอ่ืนๆ 

1 ออกแบบเสื้อผ้าขั้นสูง 1 4 5  
2 การประกอบอาหาร ๑ 2 16 18 1+1 
3 การประกอบอาหาร ๒  (ทวิภาค และ ม.6) 2 31 33 ม.6 = 6 คน 
4 การประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างฯ (ทวิภาค)ี 8 0 8 1+3 
5 การจัดการงานคหกรรมโรงแรม  (ทวิภาค)ี 1 13 14 1+1 
 รวมคหกรรม 14 64 78  

6 การบัญชี ๑ 0 37 37  
7 การบัญชี ๒ 1 34 35  
8 การบัญชี ๓ 0 26 26  
9 การบัญขี ๔  (ม.๖) 1 7 8 7+2 

10 การบัญชี ๕  (ทวิภาค)ี 0 16 16  
11 การตลาด ๑ 3 18 21  
12 การตลาด ๒  ( ม.6) 1 23 24 6+3 
13 การเลขานุการ  0 11 11 3+1 
14 การจัดการส านักงาน 0 24 24 2+2 
15 การจัดการทั่วไป 0 23 23 ม.6 = 1  คน 
16 การพัฒนาเว็บเพจ 5 15 20 ม.6 = 3  คน 
17 เทคโนโลยีส านักงาน ๑ (ม.๖) 0 30 30 ม.6 = 1  คน 
18 เทคโนโลยีส านักงาน ๒ (ปวช.) 5 28 33  
19 ภาษาอังกฤษ 1 9 10  

 รวมบริหารธุรกิจ 17 301 363  
20 บริการอาหารและเครื่องดื่ม ๑  (ทวิภาค)ี 1 27 28  
21 บริการอาหารและเครื่องดื่ม ๒  (ทวิภาคี และ ม.6) 0 17 17  
23 มัคคุเทศก์ศิลปวัฒนธรรม  (ทวิภาค)ี 2 14 16  

 รวมการโรงแรมและบริการ 3 58 61  

 รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 34 423 457  
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จ านวนนักศึกษา  หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
จ าแนกตาม สาขางานและเพศ 

ปีการศึกษา ๒๕๕7 
 

ที ่ สาขาวิชา ชาย หญิง 
รวม 

จ านวน 
จ านวน 

นศ. (ม.6) และ
สาขาอ่ืนๆ 

1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 18 23  

 รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 5 18 23  
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ตารางท่ี  1.4  จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ  วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
                                                                                                   

                        ข้อมลู ณ มถุินายน  2557  

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 6 - 4 4 6 - 3 7 - 1 2 3 - 

แผนกวิชาสัมพันธ์ 11 4 - 7 2 9 - 1 10 - 1 3 - - 

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

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร ์ 7 3 1 3 1 6 - 1 6 - - - 3 - 

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 7 6 - 1 - 7 - 3 4 - - 2 4 - 

แผนกวิชาการบัญชี 16 14 - 2 1 15 - 9 7 - 1 1 12 - 

แผนกวิชาการตลาด 7 3 1 3 1 6 - 3 4 - - 1 2 - 

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

5 - 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 10 - 5 8 7 - 8 7 - - 8 2 - 

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

แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ 3 2 - 1 - 3 - 1 2 - 1 1 - - 

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3 1 - 2 1 2 - - 3 -  1 - - 

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 15 5 - 10 1 14 - 2 13 - 1 2 2 - 

รวมทั้งหมด 124 79 2 43 27 97 - 49 75 - 6 26 47 - 
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ตารางท่ี  1.5    จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ  เพศ         
วุฒิการศึกษา                                                              

ข้อมูล ณ  มิถุนายน  2557 

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา 

 
จ านวน 

(คน) 
 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งชั่
วค

รา
ว 

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 3 - 
2. งานบุคลากร 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
3. งานการเงิน 3 1 - 2 - 3 - - 1 2 - 
4. งานการบัญชี 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
5. งานพัสดุ 7 - 2 5 3 4 1 1 1 4 - 
6. งานอาคารสถานท่ี 13 - 4 9 10 3 7 5 1 - - 
7. งานทะเบียน   2 - - 2 - 2 - - - 2 - 
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 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
15. งานครูที่ปรึกษา 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
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 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

รวมท้ังหมด 49 2 6 41 10 35 8 6 6 29 - 
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1.3 ระบบโครงสร้างบริหาร เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากร
ได้ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมประเมินผลร่วมปรับปรุง  จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงาน    
ตามค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ท่ี  326/2557  ลงวันท่ี  12  มิถุนายน  2557   ดังน้ี   
 

 
   

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    ฝ่ายวิชาการ 
 นายนภนต์  สุขประจันทร์   นายสายันต์  แสงสุริยันต ์   นางพันธ์เพ็ญ  โพธิ์ใบ   นายอุดมศักดิ์  มะหมีน 
           

 งานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนและงบประมาณ   งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา    แผนกวิชาสามัญ 

 นางศิริเพ็ญ  จันทร์ประเสริฐ   นางอุไรรัตน์  ศุภจิตตากร   นายรพีพัฒน์  พรหมดนตร ี   นายวิโรจน์  ขุนทอง 
           

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

 งานการเงิน   งานความร่วมมือ   งานปกครอง   แผนกวิชาอาหารฯ 
 นางกรรณิกา  แซ่ตั่น   นางอรอนงค์  ขนาน   นายสมพงศ์  วรรณถนอม   นางทิพวรรณ  อินทร์เกต ุ
           

 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 
 นายคมกริช  พลเดช   นางพวงพิศ  ชูวงษ ์   นางเพ็ญศรี  ตันติสุทธิเวท   นางสาววัชรี  ฮั่นวิวัฒน ์
           

 งานทะเบียน   งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษา      แผนกวิชาการตลาด 

 นายเฉลิม  เพชรส ารวล   นางสาวอรอุมา  ส่งบ าเพ็ญ      นางเบญจง  วรรณมาศ 
           

 งานประชาสัมพันธ ์   หน่วยควบคุมภายในสถานศึกษา      แผนกวิชาการเลขานุการ 
 นางสาวสุธาทิพย์  มณีเนตร   นางนรินทร์  นวลเจริญ      นางวราพร  บรรจงเส้น 
           

          แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
          นายปิยวิทย์  หนุมาศ 
           

          แผนกวิชาการจัดการทั่วไป 

          นางสาวสุนีย์  แสงสุวรรณ 
           

          แผนกวิชาโรงแรมและบริการ 
          นางสาวจตุพร  กิจผลิต 
           

          แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว 

          นางสาวฐิติมา รัตนพงษ์ 
           

        
 

  แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 
          นางพัชรวัลย์  หนุมาศ 
                             งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

          นางสุนิสา  พละศึก 
           
          งานวัดผลและประเมินผล 
          นางทวีรัตน์  อิสรธราดล 
           

          งานวิทยบริการและห้องสมุด 
           นางสมพิศ  โยมา 
            

          งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          นางสาวจตุพร  ตรีตรง 
           

          งานสื่อการเรียนการสอน 
           นายสุรพล  รังสฤษติกุล 
 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 
นำยสุรพล  โชติธรรมโม 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
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1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
1.4.1 ปัจจุบันสถานศึกษามีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัล ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติ      

ของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2557  ดังนี ้      
 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 
 
 
 
 
 
 

1) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ตกแต่ง
สถานที่ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยฯ  
ณ อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ าเภอท่าศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกปีการศึกษาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ในภาพเป็นผลงานของปีการศึกษา 2557 

 2)  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัล 
Honor Awards  และรางวัล ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ กรอบรูป
นกยูงจากผ้าลายไทย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9  สิ่งประดิษฐ์
ด้านหัตถศิลป์  ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ  ประจ าปีการศึกษา 2557  การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 5 – 8 
กุมภาพันธ์ 2558  ณ  Mcc Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา   

 

 

 

 

 

3) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติบัตร  
ในการเป็นสถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 30 
มีนาคม – 3  เมษายน พ.ศ.2558  จากสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 

4) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัล
ชมเชย ระดับชาติ โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ        
ในระดับภาค ภาคใต้ ประเภทเคร่ืองแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้  
ผลงานชื่อ ใต้ร่มพระบารมี  จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

 

5) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ส่งนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีนชิงถ้วย
รางวัล  ”สะพานภาษาจีน –ศรีนครคัพ” คร้ังที่ 4 ร่วมมือ
ร่วมใจ  มุ่งสู่อนาคต ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๗  ณ สถาบันขงจื่อ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศในทักษะ
ย่อยหลายประเภท 



 27 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒4 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7 
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์  2558  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จังหวัดหนองคาย ดังนี้ 

 

 

 

1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการประกวด
ดนตรีไทย  ประเภทเดี่ยว  ซออู้  

 

 

 

2) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการจัดท าและ
เสนอขายรายการน าเที่ยว 

 3) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะ
การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ดีดจะเข้ 

 4) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะ
การประกวด  Lip  synch   

 5) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะ
การประดิษฐ์ของที่ระลึกส าหรับตกแต่งบ้าน   

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 25  ปีการศึกษา 2557  
ระหว่างวันที่  23 - 27  ธันวาคม  2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  ดังนี้  

   

1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะ  The  
Marketing  Challenge 

   

2)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการประกวด
ดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว สีซออู้ 
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3)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการประกวด
ดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ดีดจะเข้ 

 

   

4) ได้รับได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะ 
การประกวดดนตรีไทย  ตีขิมสาย  (ขิม 7 หย่อง) 
 

   

5) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการประกวด
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) 

   

6) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะวิชาการบัญชี
กับคอมพิวเตอร์  ระดับ ปวช. 

   

7) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการจัดท า
และเสนอขายรายการน าเที่ยว 

   

8) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการประกวด
พูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

 

   

9) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขัน
ทักษะวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ 
ปวส. 

   

10) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขัน
ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
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11) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขัน
ทักษะการประกวด  Lip  synch  Dancer  ไทย
ลูกทุ่งและพิธีกร 

   

12) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขัน
ทักษะการประดิษฐ์ของที่ระลึกส าหรับตกแต่งบ้าน 

   

13) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขัน
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติจัดลง
ภาชนะ 

   

14) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขัน
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติจัดลง
ภาชนะ 

   

15) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขัน
ทักษะการประกอบอาหารและแสดงอาหารโดยใช้
วัตถุดิบหลักจากปลาดุก 

   

16) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขัน
ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 
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1.4.2 ปัจจุบันผู้บริหารและครูของวิทยาลัยฯ  มีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัล       
ประจ าปีการศึกษา  2557  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 
      

1) ภายใต้การบริหารงานของผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช (นายสุรพล  โชติธรรมโม) รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (นายนภนต์  สุขประจันทร์)   
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ (นายอุดมศักดิ์ มะหมีน)  
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
(นางพันธ์เพ็ญ  โพธิ์ใบ)  และรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ (นายสายันต์  แสงสุริยันต์)  ความร่วมมือ
ของคณะครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านมีผลงานดีเด่น 
เป็นที่ประจักษ์ดังปรากฏในเกียรติประวัติของสถานศึกษา     
ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  

 2) นายสายันต์  แสงสุริยันต์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู  
ประจ าปี พ.ศ.2557  เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2558         
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

  3) นางณัติฐา  เพชรแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  ได้รับโล่
ประกาศเกียรติคุณ (ครูดีเด่นอาชีวศึกษา) ปี 2557  ในฐานะ
เป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีผลงานดีเด่นเป็น
ที่ประจักษ์ ประเภทวิชาคหกรรม  จากส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  เมื่อวันท่ี 12  สิงหาคม  2557 

- ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทย 
เทิดไท้องค์วิศิษฎศิลปิน” ยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้อนุรักษ์สืบ
สานภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันล้ าค่าของ
ชาติ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มกดกไทย สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ราชินูปถัมภ์ด้านด้านการ
อนุรักษ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์
วิศิษฎศิลปิน จากสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5  เมษายน  2557 

- ได้รับรางวัลเกียรติคุณและรางวัลราชมงคลสรรเสริญ 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีให้เป็นผู้มีผลงาน
ดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันท่ี 15  
กันยายน  2557  

 

 

- ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ของท่ีระลึก
ส าหรับตกแต่งบ้าน ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์  การประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ ๒5  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕7  ระหว่างวันท่ี 22-26  ธันวาคม  2557   
ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
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 - ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา
จักรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  

- ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐ์ กรอบรูปนกยูงจากผ้าลาย
ไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 
9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ซ่ึงได้รับรางวัล Honor Awards   
และรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีการศึกษา 2557  การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ระหว่างวันท่ี 5 – 8 
กุมภาพันธ์ 2558  ณ  Mcc Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 
 
 
 
 

4.) นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ เพ็ชรแก้ว ครูช านาญการพิเศษ      
ครูผู้ควบคุม การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือ
ใช้ ปี 2557  ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับภาค ภาคใต้ 
และรางวัลชมเชย ในระดับชาติ  ประเภทเครื่องแต่งกายจาก
วัสดุเหลือใช้  ผลงานชื่อ ใต้ร่มพระบารม ี จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

  5) นางสุจิรา  ปิ่นสญชัย  ครูช านาญการพิเศษ  ได้รับเกียรติ
บัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นท่ีประจักษ์ชัด  ประจ าปี  2557  
จากคุรุสภา 

 

6)  นางอารี  มีบุญมาก  ครูช านาญการ  ได้รับเข็มเชิดชู
เกียรติและเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น”   ประจ าปีการศึกษา  
2557  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีดีเด่น  จากคุรุสภา 

 

7) นายวิโรจน์  ขุนทอง  ครูช านาญการ  ได้รับเข็มเชิดชู
เกียรติและเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น”   ประจ าปีการศึกษา  
2557  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น   
จากคุรุสภา 

 

8) นางเบญจง  วรรณมาศ  ครูช านาญการพิเศษ  ได้รับเข็ม
เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น”   ประจ าปี
การศึกษา  2557  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ครูผู้สอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น  จากคุรุสภา 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ควบคุมแข่ง The  Marketing  
Challenge  ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 25  ปีการศึกษา 2557  
ระหว่างวันท่ี  23 - 27  ธันวาคม  2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
พัทลุง 
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9) นางสาวดาราณี  ชาลี  ครูช านาญการ  ได้รับรางวัลหน่ึง
แสนครูดี จากคุรุสภา  ในงานวันครู  ประจ าปี พ.ศ.2557  เมื่อ
วันท่ี  16  มกราคม  2558  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช   

 

10) นางทิพวรรณ  อินทร์เกตุ  ครูช านาญงาน  ได้รับรางวัล
หน่ึงแสนครูดี จากคุรุสภา  ในงานวันครู  ประจ าปี พ.ศ.2557  
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2558  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช   

 

11) นางสาวสุธาทิพย์  มณีเนตร  ครูช านาญงาน  ได้รับ
รางวัลหน่ึงแสนครูดี จากคุรุสภา  ในงานวันครู  ประจ าปี พ.ศ.
2557  เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2558  ณ หอประชุม
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

 

12) นางปิยนุช  ชูแสง  ครูช านาญการ  ได้รับรางวัลหน่ึงแสน
ครูดี จากคุรุสภา  ในงานวันครู  ประจ าปี พ.ศ.2557  เมื่อวันท่ี  
16  มกราคม  2558  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช   

- ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านการสอน  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2558    
เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2558  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช   

 

13) นางสาวพรรณวดี  พลอยมี  ครูอัตราจ้าง  ได้รับรางวัล
หน่ึงแสนครูดี จากคุรุสภา  ในงานวันครู  ประจ าปี พ.ศ.2557  
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2558  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช   

 

14)  นางประชิต  เดชเดโช  ครูช านาญการ  ได้รับรางวัลครู
ดีเด่น ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2558  เมื่อวันท่ี 
16 มกราคม 2558  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช   

 

15)  นางเยาวมาลย์  เงินทอง  ครูช านาญการพิเศษ  ได้รับ
รางวัลครูดีเด่น ด้านกิจกรรม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู  ประจ าปี พ.ศ.2558  เมื่อวันท่ี 
16 มกราคม 2558  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช   
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16)  นายสุขุม  แป้นศรี  ครูช านาญการ  ได้รับรางวัลครู
ดีเด่น  ด้านนวัตกรรม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู  ประจ าปี พ.ศ.2558  เมื่อวันท่ี 
16 มกราคม 2558  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช   

 

17)  นางสาวจตุพร  ตรีตรง  ครูช านาญการ  ได้รับรางวัลครู
ดีเด่น ด้านการปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู  ประจ าปี 
พ.ศ.2558  เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2558   
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

 

18)  นางภาวนา  วัฒนา  ครูช านาญการพิเศษ  ได้รับรางวัล
ครูดีเด่น ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู   ประจ าปี พ.ศ.2558  
เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2558  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 
 

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ควบคุมการประกวดดนตรีไทย 
เครื่องดนตรีซออู้   ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศ  และเกียรติบัตร
เป็นครูผู้ควบคุมการประกวดดนตรีไทย ประเภทเด่ียวจะเข ้  
ซ่ึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งท่ี ๒4 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7 
ระหว่างวันท่ี 2-6 กุมภาพันธ์  2558  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย จังหวัดหนองคาย 

-  ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการ
ประกวดดนตรีไทย ประเภทเด่ียว ดีดจะเข้ ซ่ึงได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  
ครั้งท่ี 25  ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันท่ี  23 - 27  
ธันวาคม  2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  

 19) นางสาวฐิติมา  รัตนพงษ์  ครูอัตราจ้าง  ได้รับเกียรติบัตร
เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งการจัดท าและเสนอขายรายการน า
เท่ียวซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ  ครั้งท่ี ๒4 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7 ระหว่างวันท่ี 
2-6 กุมภาพันธ์  2558  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 
-  ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการจัดท า
และเสนอขายรายการน าเที่ยว  ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 25   
ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันท่ี  23 - 27  ธันวาคม  2557  
ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
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   20)  นายจิตติกร  สงจันทร์ ครูอัตราจ้าง  ได้รับเกียรติบัตร
เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการประกวด  Lip  synch  
Dancer  ไทยลูกทุ่งและพิธีกร  ซ่ึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  
ครั้งท่ี 25  ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันท่ี  23 - 27  
ธันวาคม  2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
   - ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขัน การประกวด  
Lip synch ซ่ึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งท่ี ๒4 ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕7 ระหว่างวันท่ี 2 - 6 กุมภาพันธ์  2558  ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย 

 21)  นายรณธิชัย  ชุมศร ี ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ควบคุม
การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ของท่ีระลึกส าหรับตกแต่งบ้าน 
ซ่ึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งท่ี ๒4 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7 
ระหว่างวันท่ี 2 - 6 กุมภาพันธ์  2558  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย 

   22)  นายธีระชัย  จินตุลา  ครูช านาญการพิเศษ  ได้รับเกียรติ
บัตรเป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาการบัญชีกับ
คอมพิวเตอร์  ระดับ ปวช.  ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 25  ปี
การศึกษา 2557  ระหว่างวันท่ี  23 - 27  ธันวาคม  2557  
ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

   23)  นางมาลัย  ชูขันธ์ ครูช านาญงาน ได้รับเกียรติบัตรเป็น
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการประกวดพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ  ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 25  ปีการศึกษา 2557  
ระหว่างวันท่ี  23 - 27  ธันวาคม  2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
พัทลุง 

 

 

24)  นางสาวคันธรส  วิทยาภิรมย์ ครูอัตราจ้าง ได้รับเกียรติ
บัตรเป็นครูผู้ควบคุม การแข่งขันคัดลายมือ ซ่ึงได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  ช่วงช้ันท่ี 4 การประกวดทักษะภาษาจีนระดับประถม  
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  ในโรงเรียนภาคใต้แห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะภาษาจีนชิงถ้วยรางวัล  ”สะพานภาษาจีน – 
ศรีนครคัพ” ครั้งท่ี 4 ร่วมมือร่วมใจ  มุ่งสู่อนาคต ระหว่างวันท่ี 
๑๙ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ สถาบันขงจื่อ โรงเรียนศรีนคร
มูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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 25)  นางสาววลัยภรณ์  ดูเพชร  ครูอัตราจ้าง  ได้รับเกียรติ
บัตรเป็นครูผู้ควบคุมแข่ง The  Marketing  Challenge  ซ่ึง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับ
ภาค ภาคใต้  ครั้งท่ี 25  ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันท่ี  
23 - 27  ธันวาคม  2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  

   

26)  นางสาวจันทร์ทิพย์  ฤทธิ์เรือง  ได้รับเกียรติบัตรเป็นครู
ผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทย  ตีขิมสาย  
(ขิม 7 หย่อง)  ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 25  ปีการศึกษา 2557  
ระหว่างวันท่ี  23 - 27  ธันวาคม  2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
พัทลุง 

   

27)  นายนิรุตต์ิ  สระบัว  ครูอัตราจ้าง  ได้รับเกียรติบัตรเป็น
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
(ชาย)  ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งท่ี 25  ปีการศึกษา 2557  ระหว่าง
วันท่ี  23 - 27  ธันวาคม  2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

   28)  นางณัฐวรรณ  ภักดีชน  ครูอัตราจ้าง  ได้รับเกียรติบัตร
เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ
งานบัญชี  ระดับ ปวส.  ซ่ึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 25  
ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันท่ี  23 - 27  ธันวาคม  2557  
ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

   29)  นางสาวสุภาวรรณ  ทองดี  ครูอัตราจ้าง  ได้รับเกียรติ
บัตรเป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์  ซ่ึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 25  ปี
การศึกษา 2557  ระหว่างวันท่ี  23 - 27  ธันวาคม  2557  
ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

   30)  นางสาวลัดดา  ร่วมสุข  ครูอัตราจ้าง  ได้รับเกียรติบัตร
เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ของท่ีระลึก
ส าหรับตกแต่งบ้าน  ซ่ึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 25  
ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันท่ี  23 - 27  ธันวาคม  2557  
ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

   31)  นางวิลาวัลย์  เกตุแก้ว  พนักงานราชการ (ครู)  ได้รับ
เกียรติบัตรเป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการประดิษฐ์
ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ ระดับ ปวช. ซ่ึงได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 25  ปีการศึกษา 2557  
ระหว่างวันท่ี  23 - 27  ธันวาคม  2557  ณ วิทยาลัยเทคนิค
พัทลุง 

   32)  นางสาวจุฑารัตน์  จุ้ยบุตร  ครูอัตราจ้าง  ได้รับเกียรติ
บัตรเป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้
จากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ ระดับ ปวช. ซ่ึงได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งท่ี 25  ปีการศึกษา 2557  ระหว่าง
วันท่ี  23 - 27  ธันวาคม  2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

   33)  นางสาวป่ินฤทัย  แผ่เต็ม  ครูอัตราจ้าง  ได้รับเกียรติ
บัตรเป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการประกอบอาหาร
และแสดงอาหารโดยใช้วัตถุดิบหลักจากปลาดุก  ซ่ึงได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 25  ปีการศึกษา 2557  
ระหว่างวันท่ี  23 - 27  ธันวาคม  2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
พัทลุง 

 34)  นางสุธาทิพย์  แสนเดช  ครูช านาญการพิเศษ  ได้รับ
เกียรติบัตรเป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การ
ประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน  ซ่ึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  
ครั้งท่ี 25  ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันท่ี  23 - 27  
ธันวาคม  2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

   35)  นางสาวโสภิดา  จันทร์แก้ว  ครูอัตราจ้าง  ได้รับเกียรติ
บัตรเป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งหญิง  ซ่ึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 25  ปี
การศึกษา 2557  ระหว่างวันท่ี  23 - 27  ธันวาคม  2557  
ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
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1.4.3 ปัจจุบันนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัล            
ปีการศึกษา 2556  ดังนี้  

1.4.3.1 นักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  ได้รับคัดเลือกและได้รับรางวัล  จากการสอบคัดเลือกและ
การแข่งขันทักษะกับหน่วยงานต่าง ๆ  ประกอบด้วย  6  ประเภท ดังนี้  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 
 1.) น.ส.ธนัญศวรรณ  ปรีดาศักดิ์  น.ส.กานต์พิชชา นรนวล  

น.ส.นฤมล  ธรฤทธิ์   น.ส.รุ่นนภา  พรหมสิทธิ์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ และรางวัล Honor Awards  การประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีการศึกษา 2557  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ระหว่างวันท่ี 5 
– 8 กุมภาพันธ์ 2558  ณ  Mcc Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 2)  นายธีระภัทร  ปัญญาเพียร  น.ส.อนุสรา  ทองช่วย  และ
น.ส.เกษร  ใหมอ่อน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ภาคใต้  
และรางวัลชมเชย ระดับชาติ  จากการประกวดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี  2557  ประเภทเครื่องแต่ง
กายจากวัสดุเหลือใช้  ผลงานชื่อ ใต้ร่มพระบารม ี จาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3)  น.ส.อารยา  ส าอางค์ศรี  น.ส.ธิดารัตน์  นิติไชย  ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันคัดลายมือ ช่วงช้ันท่ี 4 การ
ประกวดทักษะภาษาจีนระดับประถม  มัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา  ในโรงเรียนภาคใต้แห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะภาษาจีนชิงถ้วยรางวัล  ”สะพานภาษาจีน –ศรีนครคัพ” 
ครั้งท่ี 4 ร่วมมือร่วมใจ  มุ่งสู่อนาคต ระหว่างวันท่ี ๑๙ – ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ สถาบันขงจื่อ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 4)  น.ส.นภัสสร  ซังเพชรแก้ว และน.ส.สุดาวรรณ ซังขาว  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันร้องเพลง ช่วง
ช้ันท่ี 4 การประกวดทักษะภาษาจีนระดับประถม  มัธยมศึกษา
และอาชีวศึกษา  ในโรงเรียนภาคใต้แห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะภาษาจีนชิงถ้วยรางวัล  ”สะพานภาษาจีน –ศรี
นครคัพ” ครั้งท่ี 4 ร่วมมือร่วมใจ  มุ่งสู่อนาคต ระหว่างวันท่ี 
๑๙ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ สถาบันขงจื่อ โรงเรียนศรีนคร
มูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 5)  น.ส.อารยา  ส าอางศรี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
การแข่งขันอ่านบทกลอน ช่วงช้ันท่ี 4 การประกวดทักษะ
ภาษาจีนระดับประถม  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  ใน
โรงเรียนภาคใต้แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะภาษาจีนชิง
ถ้วยรางวัล  ”สะพานภาษาจีน –ศรีนครคัพ” ครั้งท่ี 4 ร่วมมือ
ร่วมใจ  มุ่งสู่อนาคต ระหว่างวันท่ี ๑๙ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  
ณ สถาบันขงจื่อ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 6)  นายจีรภัทร  จงแจ่มใส      น.ส.นิศาชล  สดแก้ว   
     น.ส.จรัสศรี  บัวจันทร์       น.ส.ขวัญฤทัย  แสงบัณฑิต     
     นายวสวัตต์ิ  ทองรักจันทร์  นายศุภชัย  รัตนะ 
     น.ส.พรทิพา  มากยก        น.ส.ญาณิศา   สังข์ทอง 
     น.ส.ปรียาภรณ์     ศักดิ์มาส  น.ส.ศราวดี   วงศ์วุ่น  
     น.ส.วิภารัตน์ คลิ้งคล้าย    น.ส.รสิกา  ทอง  และ  
     น.ส.ชุติมณฑน์   รอดเรืองฤทธิ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 การแข่งขันแสดงละคร ช่วงช้ันท่ี 4 การประกวด
ทักษะภาษาจีนระดับประถม  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  ใน
โรงเรียนภาคใต้แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะภาษาจีนชิง
ถ้วยรางวัล  ”สะพานภาษาจีน –ศรีนครคัพ” ครั้งท่ี 4 ร่วมมือ
ร่วมใจ  มุ่งสู่อนาคต ระหว่างวันท่ี ๑๙ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  
ณ สถาบันขงจื่อ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

     1.4.3.2 นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศและ   
รองชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒4 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7 ระหว่างวันที่ 2-6 
กุมภาพันธ์  2558  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 5 ประเภท ดังนี้  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 1.) น.ส.ชุลีพร   เกตุแก้ว  ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
การประกวดดนตรีไทย  ประเภทเดี่ยวซออู้   
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ   
คร้ังที่ ๒4 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7 ระหว่างวันที่ 2 - 6 
กุมภาพันธ์  2558  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 

 

 

2) น.ส.ทรียา  ดีเป็นแก้ว และน.ส.เยาวลักษณ์ ทองค า  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งการจัดท าและเสนอขาย
รายการน าเที่ยว  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒4 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7 ระหว่าง
วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์  2558  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย 
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 3) นายสุวัฒน์  สุขเกษม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยวจะเข้         
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ   
คร้ังที่ ๒4 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7 ระหว่างวันที่ 2 - 6 
กุมภาพันธ์  2558  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 4) นางสาวสาวิตรี  โททอง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 การประกวด  Lip synch  การประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒4  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์  
2558  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 5)  นายสิทธิกร  จูงศิริ  น.ส.จารุวรรณ  มณีโชติ            
และน.ส.ฐิติมา  หีดแก้ว  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
2 การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ของที่ระลึกส าหรับ
ตกแต่งบ้าน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒4 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7 ระหว่าง
วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์  2558  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย 
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1.4.3.3 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล
รองชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน   ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 25  ปีการศึกษา 2557  
ระหว่างวันที่  23 - 27  ธันวาคม  2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  ดังนี้  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

   1)  นางสาวชุลีพร  เกตุแก้ว  ได้รับรางวัลชนะเลิศ          
การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว สีซออู้   
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ภาคใต้  ครั้งที่ 25  ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 23 
- 27  ธันวาคม  2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
 

   2)  น.ส.ทรียา  ดีเป็นแก้ว และน.ส.เยาวลักษณ์ ทองค า  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการจัดท าและ
เสนอขายรายการน าเที่ยว  ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 25  ปีการศึกษา 
2557  ระหว่างวันที่  23 - 27  ธันวาคม  2557   
ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

   3) น.ส.จริดา  ทองม ี น.ส.มลิวัลย์  ชุมเศียร   
น.ส.ธัญญลักษณ์  เอ้ตุโพธิ์  และน.ส.สุรัสวดี  คงยืน    
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  The  Marketing  Challenge     
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ภาคใต้  ครั้งที่ 25  ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 23 
- 27  ธันวาคม  2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

   4)  นายสุวัฒน์  สุขเกษม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว  
ดีดจะเข้  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 25  ปีการศึกษา 2557  
ระหว่างวันที่  23 - 27  ธันวาคม  2557   
ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

   5) นางสาววินิตตา  พาสกล  ได้รับได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทย  ตีขิมสาย  (ขิม 7 
หย่อง)  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ภาคใต้  ครั้งที่ 25  ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่  
23 - 27  ธันวาคม  2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

   6) นายนฤนาถ  ปิ่แก้ว  ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย)  
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ภาคใต้  ครั้งที่ 25  ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่  
23 - 27  ธันวาคม  2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

   7)  น.ส.อัจจิมา  รอดภัย  และน.ส.จินต์นิภา  แย้มสงวน  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะวิชาการบัญช ี
กับคอมพิวเตอร์  ระดับ ปวช.  ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 25  
ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่  23 - 27  ธันวาคม  
2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

   8) นายภานุพงศ์  สังมา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
การแข่งขันทักษะการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ  
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ภาคใต้  ครั้งที่ 25  ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่  
23 - 27  ธันวาคม  2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  

   9) น.ส.กรชนก  คงเกตุ  และน.ส.เปรมฤทัย  เลิศสุวรรณ
เสรี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขัน
ทักษะวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ ปวส.  
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต    
แห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ภาคใต้  ครั้งที่ 25  ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่  
23 - 27  ธันวาคม  2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

   10) น.ส.ฐิติมา  แกล้ววาที และน.ส.หทัยชนก  บุตรวงศ์  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันทักษะ
พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 25  
ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่  23 - 27  ธันวาคม  
2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

   11)  นายอัครวิทย์  เวชประสิทธิ์  นายณัฐพล  พลโครต   
นายบุญสนอง  ศรีระษา  น.ส.นภัสสร  หอยชุด   
น.ส.เมธิรา  พงค์กล่ า  น.ส.สาวิตรี  โททอง   
น.ส.อรอุมา  บุญรักษา  น.ส.อุนนดา  พลายทอง   
น.ส.อารีญา  แสงส่ง  น.ส.ธัญญารัตน์  กล้าปราบโจร  
นักเต้น Dancer และน.ส.นภัสสร  ซังเพชรแก้ว  นักร้อง 
Lip sing (เพลงช้าและเพลงเร็ว)  ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันทักษะการประกวด   
Lip synch Dancer  ไทยลูกทุ่งและพิธีกร  ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 25  
ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่  23 - 27  ธันวาคม  
2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

   12) นายสิทธิกร  จูงศิริ   น.ส.จารุวรรณ  มณีโชติ    
และน.ส.ฐิติมา หีดแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ของที่ระลึกส าหรับตกแต่ง
บ้าน  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ภาคใต้  ครั้งที่ 25  ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่  
23 - 27  ธันวาคม  2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
 

   13) น.ส.สริภัทรา  แวดาโอะ   น.ส.ศิรินาถ  ภูมา    
นายธรรมรินทร์  นะแก้ว  และนายมนตรี  สุขคง  ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันทักษะการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ   
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ภาคใต้  ครั้งที่ 25  ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่  
23 - 27  ธันวาคม  2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

   14) น.ส.วรรยา  ขวัญทอง   น.ส.จันจิรา  ทิพย์รัตน์  
และนายชุติศรณ์  มาศคีรีวงษ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1  การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารและแสดง
อาหารโดยใช้วัตถุดิบหลักจากปลาดุก  ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 25  
ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่  23 - 27  ธันวาคม  
2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

 



 43 

 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 15)  น.ส.สุชานาถ  วีระพงษ์สุชาต ิ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การ
ประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน  ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 25  
ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่  23 - 27  ธันวาคม  
2557  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

   16)  นางสาวพุธิตา  สารามิตย์  ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2  การแข่งขันทักษะการประกวดร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งหญิง  ในการประชุมวิชาการองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 25  ปีการศึกษา 
2557  ระหว่างวันที่  23 - 27  ธันวาคม  2557   
ณ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

 
 

1.5 ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
      ของสถานศึกษา  
 

ความส าเร็จ ตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     
ประจ าปีการศึกษา 2557  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 มาใช ้
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
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1.6 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  
 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 255 7  ซึ่งประชาคม
ของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
  1.6.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย  ของผู้เรียน  

ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา                                  
ผู้เรียน  ครู  และบุคลากรภายในสถานศึกษา 
มีความปลอดภัย  

  1.6.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท                                                                                                 ผู้เรียน ครู  และบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ไม่ทะเลาะวิวาท  

1.6.3  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด      ผู้เรียน  ครู  และบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ไม่เสพสิ่งเสพติด  

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. 

 อัตลักษณ ์
 ทักษะดี  มีจิตอาสา 

 

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        

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ผู้เรียน ครู  และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์จริงในสถาน

ประกอบการภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับ 
 



 ๔๖ 

มิติด้านกระบวนการ 
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  ส่งเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
26. การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 
27. การส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการที่มีประสิทธิภาพ 

 

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

  

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าประสงคต์ามแผนพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษา  จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศด้านทักษะและคุณธรรมตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพท้ังด้านคุณธรรม ความรู้ ทักษะวิชาชีพ ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศให้มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา 
4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  



 ๔๗ 

2.3  มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง                   
 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงก าหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 

ด้าน 
มาตรการป้องกัน 
และควบคุม 

เป้าหมายความส าเร็จ 

2.3.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ของผู้เรียน ครู และบุคลากรภายใน
สถานศึกษา                                  

- 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/เข้าร่วมการอบรมสัมมนา
กับศูนย์ป้องกันยาเสพติด 
- เฝ้าระวังในบริเวณที่เสี่ยง เช่น ห้องน้ า 
หลังอาคารเรียน  เป็นต้น  
- กิจกรรมบรรพชาสามเณร  กิจกรรมบวช
เนกขัมมะนารี กิจกรรมหลอมรวมเป็นหนึ่ง
เดียว ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใหม่  
- ตรวจสอบการมาเรียน การลงเวลา 
- ปรับพื้นสนามเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจาก
พื้นผิวต่างระดับ 
- จัดระบบการจราจรภายในสถานศึกษา 
- แบ่งเส้นจราจรเพื่อการเข้า-ออก 
สถานศึกษา 
- จัดสถานท่ีจอดรถจักรยานยนต ์
- จัดครูที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือระบบดูแล
ผู้เรียน 
- จัดระบบการขึ้น – ลงบันได ในอาคารเรียน 
โดยการชิดซ้าย 
- จัดตั้งกลุ่มหัวหน้าช้ันเรียนเพื่อเฝ้าระวัง
ความเสี่ยง 
- จัดท าระบบระบายน้ าภายในสถานศึกษา 

ผู้เรียน  ครู  และบุคลากรภายใน
สถานศึกษามีความปลอดภัย  

2.3.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท                                                                         ผู้เรียน ครู  และบุคลากรภายใน
สถานศึกษาไม่ทะเลาะวิวาท  

2.3.3  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด    ผู้เรียน  ครู  และบุคลากรภายใน
สถานศึกษาไม่เสพสิ่งเสพติด  

2.3.4  ความเสี่ยงด้านสังคม  เช่น    
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

ผู้เรียนในสถานศึกษาไม่ตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร  

2.3.5  ความเสี่ยงด้านการพนัน 
และการมั่วสุม   

ผู้เรียน  ครู  และบุคลากรภายใน
สถานศึกษาไม่เล่นการพนันและมั่วสุม  
 

 



 ๔๘ 

2.4  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
       2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
 

 ผลการประเมินมีค่าคะแนนเท่ากับ 96.60 (จากคะแนนเต็ม 100) อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  
 

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 2556  และปีการศึกษา 2557  
วิทยาลัยฯ ได้ให้ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบจาก 
สทศ.แล้ว   

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

- ในปีการศึกษา 2556  และปีการศึกษา 2557  
วิทยาลัยฯ ได้ให้ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบจาก 
สทศ.แล้ว   

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- 

 
 



 ๔๙ 

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 ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  
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 าหรับ 
ห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

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 งบประมาณ  ซึ่งมี จ ากัด   



 ๕๐ 

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    
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
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- 

 
 
 



 ๕๑ 

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  

 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนโดยมีการจ้าง
ครูชาวต่างชาติมาสอนในชั้นเรียน  และมีการจัด
กิจกรรมหน้าแถวในวันส าคัญต่าง ๆ  ตลอดจนส่ง
ผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะกับหน่วยงานต่าง ๆ 

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

 

1. จัดสรรงบประมาณและขอรับการสนับสนุนจาก  
อศจ.  นครศรีธรรมราช  เพ่ือเพ่ิมจ านวน        
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจ 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 าสิ่งประดิษฐ์      
ให้มากขึ้น  
 

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

 

1.มีโครงการอบรมระบบ  RMS  2012   
และน ามาใช้เพื่อการบริหารจัดการ   
2. ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
เพ่ิมข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเปิดสอน
ปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ในปีการศึกษา 2557 

สรุปผล 
-  ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
- 

 

 



 ๕๒ 

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 
มาใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 

 
 

2. แจ้งครูผู้สอนทุกคนในที่ประชุมครูประจ าเดือน  
และมอบหมายให้หัวหน้าแผนกวิชานิเทศและติดตาม 
  
 

3. ได้น าผลของการส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการมาใช้พัฒนาผู้เรียนทุกสาขาวิชา 
 
4. ทุกแผนกวิชาได้ร่วมมือกันให้นักเรียน นักศึกษา
วางแผนธุรกิจ  ประกอบอาชีพ และหารายได้ระหว่าง
เรียน 

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/กิจกรรมมาแสดงหรือจัดนิทรรศการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรายงานผล  
การประเมิน 
 

 
ได้น าผลการด าเนินงาน โครงการ / กิจกรรม 
มาแสดงและจัดนิทรรศการ  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการรายงานผลการประเมิน  



 ๕๓ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวิจัย 
ควรให้ครูและนักเรียนนักศึกษาได้จัดท าผลงาน          
ทางด้านสิ่งประดิษฐ์มากข้ึน 

 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียน นักศึกษา  
ได้จัดท 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 าเนินการหาเนื้อที่เพ่ิมเติมโดยได้รับบริจาค    
จากภาคเอกชนและสมาคมครูและผู้ปกครองวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จ านวน  43  ไร่  1  งาน  
39  ตารางวา  ณ  ต าบลท่าไร่  อ าเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช  และได้รับการสนับสนุน
งบประมาณท าถนนทางเข้าความยาว 410 เมตร  
ส่วนงบประมาณเกี่ยวกับการก่อสร้างและระบบ
สาธารณูปโภค  ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจะพิจารณาจัดสรรให้ในโอกาสต่อไป  

 
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” - 



 ๕๔ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวิจัย 
 

“ไม่มีข้อเสนอแนะ” - 

มาตรฐานที่  6  ภาวะผู้น าและการจัดการ 
ควรเขียนแผนการบริหารจัดการที่มีกลยุทธ์สู่การแข่งขัน 
ในประเทศอาเซียนได้  

 
เขียนแผนการบริหารจัดการที่มีกลยุทธ์  
สู่การแข่งขันในประเทศอาเซียน  

มาตรฐานที่  7  การประกันคุณภาพภายใน 
 

“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 
- 

สรุปผล 
  ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
- 

 

2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2557 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 
1. แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา 

 

2. แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
 

 
 
 



ตอนท่ี 3 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้ด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  

จ านวน 7 มาตรฐาน  โดยในปีการศึกษา 2557  เพ่ิมตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6             
อีก 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  

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

1. วิทยาลัยฯ ก าหนดนโยบายให้ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์เฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป โดยได้ก าหนดโครงการต่าง ๆ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 25 57 -2558  
ได้แก่  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครอง  โครงการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาทุกชั้นปี     
เพ่ือติดตามและเฝ้าระวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปีให้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 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  
6. เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนตามความต้องการของผู้เรียน 

 ผลสัมฤทธิ์  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  เทียบร้อยละกับผู้เรียนที่

ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด  ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน จ านวนผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด  3,612  คน    
ออกกลางคัน  63  คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  3,374  คน คิดเป็นร้อยละ 95.06  

ฉะนั้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 



 ๕๖ 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน  

ความตระหนัก  

1. วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ      
ก าหนดแผนงานโครงการประจ าปีการศึกษา  การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ มีโครงการสัมมนาครูและ
ผู้ประกอบการทุกปีการศึกษา 

2. วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักถึงคุณภาพของผู้เรียนสายวิชาชีพที่จะต้องให้นักศึกษาได้ฝึกงาน  
ในสถานประกอบการ หรือจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อฝึกความเชี่ยวชาญให้นักศึกษา   
ได้เรียนรู้การท างานจากประสบการณ์จริง  จึงได้ก าหนดแบบประเมินคุณภาพของผู้เรียน 3 ด้าน คือ     
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

3. วิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประเมินความพึงพอใจของ                
สถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน  

ความพยายาม   
วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ  ของสถานประกอบการที่มี    

ต่อนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ  โดยสร้างเครื่องมือ เพื่อ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห ์เพ่ือสรุปความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ทั้งด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ  โดยวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตาม
โครงการต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกไปศึกษาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์
เรียนรู้ในสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้ 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๑. โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (วันพ่อแห่งชาติ  วันแม่

แห่งชาติ  วันเข้าพรรษา  วันปิยะมหาราช) 
๒. โครงการวันไหว้ครู 
๓. โครงการอาสาพัฒนาผู้น าต่อต้านสิ่งเสพติด 
๔. โครงการปฏิบัติธรรมในวันธรรมะสวนะ 
๕. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกการเรียนรู้ในสถานประกอบการ   

ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
1. โครงการจัดงานอาชีวะปริทรรศน์ 
2. โครงการสอน 108 อาชีพ (Fix It Center) 
3. โครงการบริการวิชาชีพบัญชีสู่ชุมชน 
4. โครงการสานสัมพันธ์สู่ชุมชน 

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
1. โครงการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ 
2. โครงการแข่งขันทักษะบาร์เทนเดอร์  และผสมเครื่องดื่ม 
3. โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีน 



 ๕๗ 

4. โครงการแข่งขันการจัดแสดงสินค้า/การโฆษณา 
5. โครงการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์  
6. โครงการแข่งขันทักษะสิ่งประดิษฐ์ (แผนกวิชาคหกรรม) 
7. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ (แผนกวิชาอาหาร) 

 ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน  ที่มีต่อ

คุณภาพของผู้เรียน ใน 3 ด้าน  คือ  (1)  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  (2)  ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป  และ (3)  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  โดยปฏิบัติตามประเด็น (1) คือก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
จากสถานประกอบการ  หน่วยงาน  จ านวน  596  แห่ง และบุคคลในชุมชน จ านวน  30  คน  มีการ
สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล  เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  น าข้อมูลมาวิเคราะห์  และมีผลตาม (5) คือ
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00  คิดเป็นร้อยละ  96.64  เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม   

ฉะนั้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ  5     
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

ความตระหนัก  
1.  วิทยาลัยฯ ได้สร้างความตระหนักให้ครูทุกคน ทุกแผนกวิชา และนักศึกษาที่จะส าเร็จ

การศึกษาทุกคน   เห็นความส าคัญของมาตรฐานวิชาชีพที่ผู้ส าเร็จการศึกษาในวิชาชีพนั้น ๆ ต้องมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ที่องค์กรทางวิชาชีพนั้น ๆ ต้องการเน้น  3  ด้าน  คือ  ความรู้  ทักษะ  และกิจนิสัย   

2.  ได้ก าหนดกิจกรรม โครงการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
2556 -  2557 

3. วิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา 

ความพยายาม     
วิทยาลัยฯ ได้พยายามจัดท าโครงการ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

ดังนี้ 
1. ครูผู้สอนทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ เกิดทักษะและมี

คุณธรรมจริยธรรม  ที่ดี ตามคุณลักษณะที่วิชาชีพนั้นๆ ต้องการ 
2. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2557 
3. ผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น หัวหน้าแผนกวิชาชีพต่าง ๆ ได้จัดตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้มาสู่การฝึกทักษะ จนเกิดกิจนิสัยที่ดีในวิชาชีพนั้น ๆ  
4. วิทยาลัยฯได้ด าเนินการใช้ข้อสอบกลางจากอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (อศจ.)  

จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพโดยสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

ผลสัมฤทธิ์   
จ านวนผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3  และระดับ ปวส.2  ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา 

ตามโครงสร้างหลักสูตร จ านวน 1,147 คน และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน 1,147 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  

ฉะนั้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 5      



 ๕๘ 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  

ความตระหนัก 
1. วิทยาลัยฯ ได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องเข้ารับการ

ทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
2. วิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการท าหน้าที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 

และทักษะด้านวิชาการวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ความพยายาม   
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวข้างต้น เพ่ือ

ผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา (V – Net)  ที่วิทยาลัยฯ 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 
จ านวนผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบการศึกษา 

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V – Net)  จ านวน 1,114 คน  และมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบตั้งแต่ค่า
คะแนนระดับชาติขึ้นไป  

ปวช. 3 คิดเป็นร้อยละ 64.29  
ปวส. 2 คิดเป็นร้อยละ 59.97 
รวม  คิดเป็นร้อยละ 62.13   

ฉะนั้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี   มีค่าคะแนนเท่ากับ  4 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   

ความตระหนัก 
1. วิทยาลัยฯ ได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องเข้ารับการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช.3  ปวส.2 
2. วิทยาลัยฯ จัดท าโครงการเปิดแผนการเรียน MEP 
3. วิทยาลัยฯ จัดท าแผนงานโครงการจ้างครูชาวต่างชาติ ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
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ความพยายาม   
๑. แจ้งก าหนดการการทดสอบให้กับครูและนักเรียนทราบโดยทั่วกัน 
๒. จัดการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาความรู้ที่นักเรียนสามารถน าไปใช้ในการทดสอบ V-NET 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ด าเนินการให้นักเรียนในระดับ ปวช.3  และปวส.2 ได้เข้าร่วมการทดสอบ 
๔. จัดประชุมครูและนักเรียนก่อนถึงก าหนดวันสอบจริงเพ่ือสร้างความเข้าใจในการทดสอบ 

V-NET และเตรียมตัวเข้าร่วมทดสอบด้วยความตั้งใจ 
๕. วิทยาลัยฯ   มีการจัดการสอนติวข้อสอบ  V-Net  ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น 

ปวช.3 และปวส.2 
๖. จัดกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียน ได้แก่   

6.1  จัดกิจกรรมวัน Christmas Day 
6.2  ASEAN  Education 
6.3  มีห้อง ASEAN  เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ 
จ านวนผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบการศึกษา 

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V – Net) ในกลุ่มวิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและในงาน
อาชีพ  จ านวน 1,083  คน  และมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบตั้งแต่ค่าคะแนนระดับชาติขึ้นไป  

ปวช. 3 คิดเป็นร้อยละ 55.69  
ปวส. 2 คิดเป็นร้อยละ 41.93 
รวม  คิดเป็นร้อยละ 50.42   

ฉะนั้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ พอใช ้  มีค่าคะแนนเท่ากับ  3 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  
ความตระหนัก   

1. วิทยาลัยฯ ก าหนดนโยบายให้ผู้เรียนทุกคนส าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร  โดย
ได้ก าหนดโครงการต่าง ๆ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 – 2557  ได้แก่  โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครอง  โครงการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาทุกชั้นปี  เพื่อติดตามและเฝ้า
ระวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้เฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป  และโครงการสอนซ่อมเสริม  

2. วิทยาลัยฯ จัดท าคู่มือให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติและตรวจสอบ
แผนการเรียนของตนเอง 

3. วิทยาลัยฯ จัดให้ครูที่ปรึกษาทุกคนได้พบกับผู้เรียนในชั่วโมง  Home Room  ทุกสัปดาห์         
เพ่ือแนะน าและแก้ปัญหาด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ 

ความพยายาม   
1. ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนพร้อมมอบคู่มือให้นักศึกษาถือปฏิบัติและ

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

4. ครูผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  วัดผลตามความสามารถ
รายบุคคลและตามสภาพจริง  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และคุณธรรมจริยธรรม  

5. ครูมีการสอนซ่อมเสริมนักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้  
6. เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนตามความต้องการของผู้เรียน 
7. งานทะเบียนแจ้งผลการเรียนให้ครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองทราบ

และเน้นแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่า 2.00 และมีผลกิจกรรมไม่ผ่าน  
8. ผู้บริหารนิเทศก์การจัดการเรียนการอสนของครูอย่างสม่ าเสมอ 

ผลสัมฤทธิ์ 
จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 1,379  คน  จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 1,113  คน  

ดังนั้น ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  คิดเป็นร้อยละ 80.71   
ฉะนั้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ  5 

  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ

ภายใน ๑ ปี  

ความตระหนัก  
1. วิทยาลัยฯ ก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ว่า เราคือผู้น าในการจัดการอาชีวศึกษาท่ี

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

2. วิทยาลัยฯ  ให้ความส าคัญกับผู้ส าเร็จการศึกษา  โดยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ โดยการจัดท าหลักสูตรที่ ให้มีการเรียนรู้ในสถานประกอบการ  

3. วิทยาลัยฯ  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและการจัดหางานท าตลอด     
ปีการศึกษา 

ความพยายาม   
1. วิทยาลัยฯ  ไดด้ าเนินการจัดท าโครงการเพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษา  ได้งานท าในสถาน

ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ ศึกษาต่อ  ตามโครงการต่อไปนี้  
1.1  โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
1.2  โครงการปัจฉิมนิเทศ   
1.3  โครงการบ่มเพาะธุรกิจ  
1.4  โครงการกิจกรรม  
1.5  โครงการจัดหารายได้ระหว่างเรียน  

2. วิทยาลัยฯ  ไดส้อบถามความต้องการของสถานประกอบการและด าเนินการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  เช่น  จัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการ  
จัดให้มีการเรียนรู้ในสถานประกอบการ  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา สามารถหางานท าได้  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระได้  
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3. วิทยาลัยฯ  ไดด้ าเนินการตามโครงการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ 
วิเคราะห์ข้อมูลการติดตามผลแยกแต่ละหลักสูตร  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  และสาขางานเพื่อน าข้อมูล 
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4.  วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการตามโครงการต่อไปนี้ 
๔.๑. โครงการพัฒนาทักษะอัตลักษณ์ของสถานศึกษา “ทักษะดี มีจิตอาสา”  
๔.๒. โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน 
๔.๓. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
๔.๔. โครงการสละโลหิตเป็นธรรมทาน 
๔.๕. โครงการจัดงานอาชีวปริทรรศน์ 
๔.๖. โครงการคุณธรรมน าวิชาชีพภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยง 

ผลสัมฤทธิ์ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 1,361 คน จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 1,341  คน คิดเป็นร้อยละ 98.53 ของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
ฉะนั้น  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”
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา 

๒. วิทยาลัยฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการ หรือองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารและการตัดสินใจ  เช่น  คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการประกันคุณภาพการลงนามความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ  เป็นต้น ท าให้ได้ทราบถึงความต้องการของสถานประกอบการ  

๓. วิทยาลัยฯ  ให้ความส าคัญกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยการจัดท า
หลักสูตรที่ให้มีการเรียนรู้ในสถานประกอบการ 

ความพยายาม       
๑. วิทยาลัยฯ  ส ารวจความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาและ

ผู้รับบริการ ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  เป็นประจ า 
๒. วิทยาลัยฯ  ได้แต่งตั้งตัวแทนจากสถานประกอบการ  และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพ

สาขาต่าง ๆ เป็นกรรมการวิทยาลัยฯ  และได้จัดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็น        
จากกรรมการ  เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

๓. วิทยาลัยฯ  ได้วางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้าน  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการ  ผ่านการเรียนการสอน  ดังปรากฏในแผนการสอนรายวิชา  

๔. วิทยาลัยฯ  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  สถานศึกษา หรือผู้รับบริการ  ด้านต่าง ๆ 
โดยค านึงถึงคุณลักษณะทั้ง 3 ด้าน  ได้แก่  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลัก  และ
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สมรรถนะทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีทาง
โครงการต่าง ๆ 

๕. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  วิทยาลัยฯ ได้จัดท าโครงการ ดังต่อไปนี้ 
5.1 โครงการคุณธรรมน าวิชาชีพ   
5.2 โครงการพัฒนาคนเก่ง ดี และมีความสุข 
5.3 โครงการเชิญวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.4 โครงการส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาดีเด่น และความสามารถพิเศษ 
5.5 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

๖. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  วิทยาลัยฯ  ได้จัดท าโครงการดังต่อไปนี้  
6.1 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาเซียน 
6.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
6.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการเข้าสู่ตลาดอาเซียน 
6.4 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางวิถีธรรมวิถีไทย 
6.5 โครงการกีฬาหมากล้อม 

๗. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  วิทยาลัยฯ  ได้จัดท าโครงการดังต่อไปนี้ 
7.1 โครงการประกวดนักออกแบบแฟชั่นรุ่นเยาว์   
7.2 โครงการวันนักประดิษฐ์ 
7.3 โครงการประกวดผลงานวิชาโครงการ 
7.4 โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
7.5 โครงการจัดตั้งห้องเรียนรู้เฉพาะทางคหกรรม 
7.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษามีระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานและสถานศึกษา

ตลอดจนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาใน 3 ด้าน  คือ  (1)  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
(2)  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และ (3)  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  โดยปฎิบัติตามประเด็น  
(1) คือ ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมา
วิเคราะห์ และมีผลตาม (5) คือ มีผลการประเมินความพึงพอใจระดับ ค่าค่าเฉลี่ย 3.51 - 5.00  คิดเป็น
ร้อยละ  100  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม 

ฉะนั้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5   
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

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

ร้อยละ  95.06 5 (ดีมาก) 

1.2 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน      
ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และ
มีผลตาม  (5) 

- ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผล
ตาม  (4) 

- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมี
ผลตาม  (3) 

- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)  
และมีผลตาม  (2) 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1)   

ปฎิบัติตาม
ประเด็น (1) 
และมีผลตาม 

(5) 

5 (ดีมาก) 

1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

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

ร้อยละ 100 5 (ดีมาก) 

1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

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

ร้อยละ  62.13   4 (ดี) 

1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-
NET)ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   

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

ร้อยละ  50.42 3 (พอใช้) 

1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  หรือหน่วยงาน
ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง  

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

ยกเว้นการประเมิน 
ตามประกาศ

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน 

การอาชีวศึกษา ลง
วันที่ 19 เมษายน 

2556 
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ตัวบ่งช้ีที่ 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  
 

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

ร้อยละ 80.71 5 (ดีมาก) 

1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  
หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี  
 

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

ร้อยละ  98.53 5 (ดีมาก) 

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน  หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และ
มีผลตาม  (5) 

- ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผล
ตาม  (4) 

- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมี
ผลตาม  (3) 

- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)  
และมีผลตาม  (2) 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1)   

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) 
และมีผลตาม 

(5) 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 4.63 

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  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ      

ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อ

ภายใน ๑ ปี  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา หรือ

ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
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 จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ      

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป                   
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   

 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน    

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยค านึงถึง     ความ

ต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน 

ความพยายาม   
1. ส ารวจความต้องการของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา 
2. แผนกวิชาประชุมจัดท าแผนการเรียนเพื่อรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
3. แผนกวิชาน าผลการส ารวจความต้องการของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะรายวิชาไปทดลองใช้กับรายวิชานั้น  โดยมีครูแต่ละแผนกวิชานิเทศและติดตาม 
4. แผนกวิชารวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการใช้ของรายวิชาที่ได้พัฒนาใช้

หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
5. ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง กับความ

ต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน  สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น 
ดังนี้ 

(1) สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
(2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(3) สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 
(4) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 
(5) สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1) – (4) ไม่

เกิน 3 ปี ไปใช้ ร้อยละ  80  ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 
ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา (1) (2) (3) 

(4) และ (5) ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
ความตระหนัก 

๑. วิทยาลัยฯ มีนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  

๒. วิทยาลัยฯ ประชุมหัวหน้าแผนกวิชาเพ่ือติดตามและกระตุ้นให้ครูผู้สอนจัดท าแผน    
การจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน 

๓. วิทยาลัยฯ ก าหนดปฏิทินให้ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 2 ครั้งต่อภาคเรียน 

ความพยายาม   
1. วิทยาลัยฯ จัดท าแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูผู้สอนทุกคน 
2. ติดตามการส่งแผนการจัดการเรียนรู้โดยผ่านหัวหน้าแผนกวิชา 
3. รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ต่อฝ่ายวิชาการ และผู้อ านวยการสถานศึกษา   

เป็นล าดับไป 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  สถานศึกษาได้ปฏิบัติตาม

ประเด็น (1) คือ ด าเนินการให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน และมีผลตามประเด็น (5)  คือ สถานศึกษามีครูที่
ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 100  ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา  

ฉะนั้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ  5 
  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
ความตระหนัก 

1. วิทยาลัยฯ สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด าเนินการให้ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2. วิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนิเทศการสอนทุกภาคเรียน 
3. วิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ทุกภาคเรียน 
4. วิทยาลัยฯ ก าหนดให้ผู้สอนทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 5 บท 
5. วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดโครงการจัดหาสื่อการสอนที่ทันสมัยและหลากหลายในแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 

 

 



 ๖๗ 

ความพยายาม  
1. วิทยาลัยฯ  ก าหนดให้ครูทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  โดยมีการประเมินตนเองและประเมินโดยหัวหน้าแผนกวิชา 
2. กรรมการนิเทศภายในแผนกวิชานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
3. รายงานผลการนิเทศภายในต่อฝ่ายวิชาการ เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา 
4. ด าเนินการจัดหา/จัดซื้อ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย น่าสนใจ  ตามโครงการ

จัดหา/จัดซื้อ สื่อการเรียนการสอน 
5. ด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาห้องเรียนให้อยู่ในสภาพเหมาะสมต่อการจัดการเรียน

การสอนตามโครงการปรับปรุงห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
6. ให้ครูบันทึกหลังสอนทุกครั้งที่มีการจัดการเรียนการสอน ลงในแผนการจัดการเรียนรู้ 
7. ให้ครูท า / จัดหาสื่อการสอน / จัดท าใบความรู้ / ใบงาน 
8. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง 
9. มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่าง ๆ ที่พบว่านักเรียน นักศึกษา มีปัญหาใน

ด้านการเรียน 
10. มีโครงการทดสอบสมรรถนะช่วงชั้นปี 
11. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียน

ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  และมีระบบนิเทศติดตาม
การสอนของครูเป็นประจ าทุกวัน 

12. ครูบันทึกการสอนเป็นประจ าทุกครั้งลงในสมุดบันทึกการจัดการเรียนการสอน
ประจ ากลุ่มของนักเรียน นักศึกษา 

13. ให้ครูจัดท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่
สอนต่อปีการศึกษา 

14. ให้ครูส่งรายงานการวิจัย  อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปีการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 5 

ประเด็น ดังนี้ 
(1) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่สอน 

(2) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 100  ของรายวิชาที่สอน 

(3) สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท า
บันทึกหลังการสอน ร้อยละ 100  ของรายวิชาที่สอน 

(4) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 



 ๖๘ 

(5) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน  

ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   

ความตระหนัก 
1. วิทยาลัยฯ ก าหนดให้ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการวัดและ

ประเมินผล การเรียนรู้อย่างหลากหลายทุกวิชาก่อนท าการสอน 
2. วิทยาลัยฯ ก าหนดให้ผู้สอนท าการประเมินผลตามสภาพจริง 

ความพยายาม   
จากการที่วิทยาลัย ฯ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้ระดับคุณภาพใน

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา เป็นไปตามที่วิทยาลัย ฯ  ได้ตั้งเป้าหมายไว้โดยได้
พยายามด าเนินการดังนี้ 

1. มอบหมายวิชาสอนและก าหนดปฏิทินในการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน 
และส่งแผนการวัดและประเมินผล 

2. จัดให้มีการนิเทศการสอนโดยหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อประเมินการวัดและประเมินผล
ให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุก
รายวิชาที่สอน 

3. มอบหมายให้ผู้สอนจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้
ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน   

4. จัดท าแบบรายงานตนเอง  และแบบรายงานสรุปผลของแผนกในการปฏิบัติตามประเด็น
ในการพิจารณาของระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทั้ง 5 ข้อ 
ประเด็นพิจารณา 

ผลสัมฤทธิ์   
ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  สถานศึกษาได้

ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 
(1) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ

ประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 
(2) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุก

รายวิชาที่สอน 
(3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ

เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 
(4) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุก

รายวิชาที่สอน 



 ๖๙ 

(5) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น  5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  
ความตระหนัก  

  1. วิทยาลัยฯ มีการคัดเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และท าความร่วมมือใน    
การส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน ตามหลักสูตร  

2. วิทยาลัยฯ  จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี
การนิเทศสถานประกอบการ หน่วยงาน  

3. วิทยาลัยฯ จัดให้มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
หน่วยงานเพื่อน 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 
ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 
(1) สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการ

ส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 
(2) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
(3) สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
(4) สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 
(5) สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน

ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมิน

อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 
 
 



 ๗๐ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6  ระดับคุณภาพในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
ความตระหนัก  

    ผู้เรียนปัญญาเลิศเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะประสบผลส าเร็จในวิชาชีพและเป็นพลเมืองดีที่จะช่วย
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ  วิทยาลัยฯ จึงมีโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาปัญญาเลิศเพ่ือแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ 
   

ความพยายาม 
1. มีโครงการพัฒนาผู้เรียนปัญญาเลิศ 
2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนคัดเลือกผู้เรียนปัญญาเลิศ เข้าแข่งขันระดับต่าง ๆ  
3. ให้โอกาสผู้เรียนปัญญาเลิศได้แสดงความสามารถในที่ชุมชนตามโอกาสต่าง ๆ 

 

 ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น  

ดังนี้ 
1.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนมีหลากหลาย 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 
2.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ เข้าแข่งขันระดับสถานศึกษา 
3.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ เข้าแข่งขันระดับจังหวัด 
4.  สถานศึกษาสด าเนินการให้ครูน าผลการส่งผู้เรียนปัญญาเลิศ เข้าแข่งขันระดับจังหวัด  

มาพิจารณาวิเคราะห์ และพัฒนาสู่การแข่งขันระดับภาค 
5.  สถานศึกษาให้ครูน าผลการส่งผู้เรียนปัญญาเลิศ เข้าแข่งขันระดับภาค  มาพิจารณา

วิเคราะห์ และพัฒนาสู่การแข่งขันระดับชาติ 
 

ฉะนั้น  ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมิน     
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๑ 

 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา          
ที่สอดคล้องกับความต้องการ           
ของสถานประกอบการ  หรือ
ประชาคมอาเซียน    
 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ 
(5) 

- ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)  และ (4)  
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2)  และ  (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัตติามประเด็น (1) และ (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัตติามประเด็น (1)  

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) (2) 
(3) (4) และ (5) 

5 (ดีมาก) 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผน      
การจัดการเรียนรู้รายวิชา  
 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม  
(5) 

- ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม  (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม  (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผล

ตาม  (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัตติามประเด็น (1)   

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(1)  และ

มีผลตาม  (5) 
 

5 (ดีมาก) 

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน  
การสอนรายวิชา  
 

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

ปฏิบัติตาม
ประเด็นได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา   
 

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

ปฏิบัติตาม
ประเด็นได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  
 

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

ปฏิบัติตาม
ประเด็นได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

2.6 ระดับคุณภาพในการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 

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

ปฏิบัติตาม
ประเด็นได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 5  
 
 



 ๗๒ 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2  
 

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 

 จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
- ไม่มี -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๓ 

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 
1. วิทยาลัยฯ ได้สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามขั้นตอนกระบวนการ

ตามกฎกระทรวงเรื่องก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการ  การประชุม  วาระการด ารงต าแหน่ง   และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย 
พ.ศ.2553  ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551   

2. วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือประเมินความพึงพอใจ ประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  

 ความพยายาม   
1. สรรหาคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ตามกฎกระทรวง  หลักฐาน  ตามค าสั่งส านักงาน

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

2. มีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. ให้คณะกรรมการวิทยาลัยปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดได้แก่  

3.1 อนุมัติแผนพัฒนาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ  
3.2 ออกข้อบังคับระเบียบและประกาศของสถานศึกษาเก่ียวกับการด าเนินงานของ

สถานศึกษา 
3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่

คณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด 
3.4 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมด าเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัย  

ห้องทดลอง  หรือห้องปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกับสถานประกอบการ 
หรือ ภาคเอกชน 

3.5 ก ากับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  การควบคุมคุณภาพ  ติดตาม  ตรวจสอบและและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือพิจารณา
เสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอ านาจและ
หน้าที่ของสถานศึกษา 

3.7 ก าหนดนโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของสถานศึกษา 



 ๗๔ 

4. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
วิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา  และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
วิทยาลัย 

5. ด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินความพึงพอใจและประเมินคุณภาพ      
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย 

6. รายงานผลให้คณะกรรมการวิทยาลัยและวิทยาลัยฯ ทราบ 
7. สถานศึกษาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัย 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา ปละประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย สถานศึกษาได้

ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 
(1) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
(2) สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 1 ครั้งต่อ 

ภาคเรียน  
(3) สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอ านาจ

หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(4) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 4.61 

(5) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ            
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  และมีผล   
การประเมินโดยเฉลี่ย  4.75 

ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่
ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความตระหนัก 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับระดับคุณภาพ

บริหารจัดการอาชีวศึกษา  ในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน  เริ่มตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็นในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
จากครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ชุมชน  สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ประมวล  สรุปข้อมูล  น าไปใช้
ประกอบการท า  SWOT  ของวิทยาลัยฯ  เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา  โดยจัดท า
โครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาระยะ  4  ปี  ขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการวิทยาลัย  จากนั้นน าสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการด าเนินงานตามแผน  



 ๗๕ 

การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดท ารายงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ 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 2557 
5. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2558 
6. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  (ทะเบียนคุมเงินงบประมาณตามแผนฯ) 
7. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ การปฏิบัติงานตามแผนฯ (รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามโครงการ, รายงานสถานการณ์ควบคุมเงินงบประมาณ) 
8. จัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 

 
 ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  สถานศึกษาได้ด าเนินการครบ
ทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 

(1) สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  

(2) สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  

(3) สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(4) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
(5) สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ 
(5) ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3   ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  

ความตระหนัก 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการพัฒนา
สถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการตั้งสถานศึกษา  ตามอัตลักษณ์  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัย  โดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  
ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มจาก  การก าหนดอัตลักษณ์  ให้สอดคล้องกับ  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  
พันธกิจและอัตลักษณ์ที่ก าหนดไว้ 

ความพยายาม   
1. เปิดโอกาสให้ตัวแทน ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ส่งอัตลักษณ์เข้าประกวด  



 ๗๖ 

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  พร้อมทั้งขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและ
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 

5. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2557  โดยมีแผนงาน/โครงการ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

6. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 2557  โดยเริ่มจากผู้รับผิดชอบ
โครงการรายงานการปฏิบัติงานเดียว และสรุปผลการด าเนินในภาพรวมโดยงานวางแผนและงบประมาณ 

7. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2558  โดยมีการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 2557  ประกอบ 

ผลสัมฤทธิ์   
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 

5 ประเด็น ดังนี้ 
(1) สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย 
(2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(3) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
(5) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ 

(5)  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  

ความตระหนัก 
1. วิทยาลัยฯ มีความตระหนักและให้ความส าคัญกับระดับคุณภาพในการบริหารงานและ

ภาวะผู้น า ของผู้บริหารสถานศึกษา  มีการท าความเข้าใจ  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการ  และประชาคมอาชีวศึกษา  ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ             
และการก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล 

2. วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย ได้ประเมินผู้อ านวยการ
วิทยาลัย 
 ความพยายาม   

1. บริหารจัดการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. จัดให้มีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  



 ๗๗ 

3. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อย       
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4. จัดให้มีการประชุมและน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

5. จัดให้มีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาได้

ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 
(1) สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
(2) สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 

2 ครั้ง 
(3) สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
(4) สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครู

และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา  

(5) สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.87 

ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่
ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 ความตระหนัก 
 1. วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญของระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ  

ของสถานศึกษาโดยจัดให้มีข้อมูลพื้นฐาน ๙  ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน -
นักศึกษา  ข้อมูลตลาดแรง  ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลงบประมาณและการเงิน  ข้อมูลหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่  และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด  

2. วิทยาลัยฯ มีนโยบายการจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาจะจัดเก็บ
ไว้บนเว็บไซต์วิทยาลัย (www.nvc.ac.th)  และจัดเก็บเป็นรูปเล่ม  เพื่อเผยแพร่ให้แก่บุคลากร  นักเรียน  
นักศึกษา  และบุคคลทั่วไป 

3. วิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 ความพยายาม   
1. จัดท าข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทไว้บนเว็บไซต์วิทยาลัยและมีการเผยแพร่ผ่านทาง 

www.nvc.ac.th  จัดให้มีการจัดเก็บส ารองข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ในแผ่น  DVD และจัดเก็บไว้ 
เป็นรูปเล่ม 



 ๗๘ 

2. จัดให้มีการปรับปรุงข้อมูลในส่วนต่างๆ ของวิทยาลัยรวมถึงบุคลากรและนักเรียน-
นักศึกษา เป็นประจ าทุกเดือน 

3. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

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

5. มีการส ารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของ
สถานศึกษา 

6. มีการจัดการฐานข้อมูลร่วมกันในการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต  (Logfile) เพ่ือเป็น
การตรวจสอบการใช้งานข้อมูลสารสนเทศและเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์   พ.ศ.๒๕๕๐ 

7. วิทยาลัยฯ ได้จัดท าโครงการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต และโครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายภายในสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 
(1) สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท และอาจมีข้อมูลอื่น ที่จ าเป็นส าหรับ

สถานศึกษาท่ีครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูล 

(2) สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
(3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
(4) สถานศึกษามีกาประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
(5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการะบบฐานข้อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 4.59 
ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่

ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  

ความตระหนัก 
1.  วิทยาลัยฯ  ก าหนดนโยบายมอบหมายให้งานปกครอง  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา งานแนะแนวฯ  และส่วนงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง จัดท าโครงการ/กิจกรรม  เพื่อด าเนินการ
ในการค้นหา  บริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนแก่นักเรียน นักศึกษา  ครู  และบุคลากรใน
สถานศึกษา  โดยก าหนดเป็นโครงการด าเนินงาน  กิจกรรม  ไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
2557-2558  ผู้ที่เกี่ยวข้องจะด าเนินงานที่ก าหนดไว้  และประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ให้การจัดระบบดูแล
ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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2.  วิทยาลัยฯ  แต่งตั้งคณะท างานปกครองด าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  
ตามท่ีก าหนด 

 ความพยายาม  
โครงการที่ป้องกันความเสี่ยงแต่ละด้าน 

1.  ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา  ได้แก่ 
1.1  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา ซ่อมห้องน้ า 
1.2  โครงการเปลี่ยนน้ ายาถังดับเพลง 
1.3   โครงการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด 
1.4  โครงการปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง 
1.5  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย 

2.  ด้านการทะเลาะวิวาท  ได้แก่ 
2.1  โครงการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว 
2.2  โครงการเครือข่ายดูแลนักเรียน นักศึกษา 

3.  ด้านสิ่งเสพติด  ได้แก่ 
3.1  โครงการกีฬาสีภายใน  กีฬาอาชีวะเกมส์  กีฬาประเพณี  
3.2  โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 

4.  ด้านสังคม  ได้แก่ 
4.1  โครงการขับขี่ปลอดภัย  
4.2  โครงการค่ายอาสาพัฒนาฯ  

5.  ด้านการพนันและมั่วสุม  ได้แก่ 
5.1 โครงการกีฬาหมากล้อมต้านยาเสพติด 
5.2 โครงการตรวจสุขภาพ 
5.3 โครงการแข่งขันกีฬา 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น 

ดังนี้ 
1. หลักฐานการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญอย่าง

น้อย 5 ด้าน โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน และผู้ปกครอง 
2. หลักฐานการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยง 
3. หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
4. หลักฐานการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง 
5. หลักฐานแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงลดลงในแต่ละด้าน  

 ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ 
(5)  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 



 ๘๐ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  

ความตระหนัก 
1. วิทยาลัยฯ ก าหนดนโยบายมอบหมายให้งานปกครอง งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา               

งานครูที่ปรึกษา งานแนะแนว และส่วนงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง จัดท าโครงการ / กิจกรรม เพ่ือด าเนินการใน
การจัดระบบดูแลผู้เรียน โดยก าหนดเป็นโครงการด าเนินงาน กิจกรรม ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2557-2558  ผู้ที่เกี่ยวข้องจะด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้และประสานกับฝ่ายต่าง ๆ 
ให้การจัดระบบดูแลผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

2. วิทยาลัยฯ แต่งตั้งครูที่ปรึกษาเพ่ือดูแลนักเรียน นักศึกษา 
3. วิทยาลัยฯ จัดท าเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานดูแลนักเรียน 

นักศึกษา 

 ความพยายาม 

ส่วนงาน ฝ่าย และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามโครงการ และกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
ส ารวจการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้  โดยมีรายละเอียดในการด าเนินงาน

ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน 

ปีการศึกษา  2557   
1.1   โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1  และ ปวส.1             

ณ  โรงแรมทวินโลตัส   
1.2  โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ นักเรียน นักศึกษาชาย ระดับ ปวช.1 และ 

ปวส.1 ที่เข้าใหม่ทุกคน บรรพชาสามเณร   และนักเรียน หญิง ระดับ ปวช.1 บวชเนกขัมมะนารี 
1.3  โครงการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.

1  เพ่ือสร้างความตระหนักในการเป็นสมาชิกของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
2. สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา และจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 

1 ครั้ง  
ในปีการศึกษา 2557  ได้ออกค าสั่งให้ครูที่ปรึกษาดูแลผู้เรียนทุกกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน  

ครูบางคนได้ดูแลผู้เรียน จ านวน 2 กลุ่ม 
วิทยาลัยฯ ก าหนดให้ผู้เรียนได้พบครูที่ปรึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยระบุวัน เวลา ไว้ใน

ตารางเรียน ในคาบกิจกรรม และให้รายงานฯ ที่งานครูที่ปรึกษา 
3. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน 

วิทยาลัยฯ ได้เชิญชวน ผู้ปกครอง หน่วยงาน  ชุมชน  สมัครเป็นคณะกรรมการเครือข่าย
ดูแลผู้เรียน   โดยได้ปฏิบัติงานร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนั้น  ได้มีเครือข่ายอื่น ๆ  ที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นคณะที่ได้ร่วมกันดูแลผู้เรียน 

4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย   
ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 

งานแนะแนวฯ  ได้จัดให้มีทุนการศึกษาของวิทยาลัยฯ และทุนการศึกษาของบุคคล/
หน่วยงานอื่น ๆ มอบให้กับผู้เรียน 



 ๘๑ 

ทุนการศึกษาของวิทยาลัยฯ มอบให้ครูที่ปรึกษาคัดเลือกผู้เรียน จ านวนห้องเรียนละ    
ไม่เกิน 2 คน เข้ารับทุนการศึกษา โดยแต่ละห้องจะมีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับทุนประมาณห้องละ 5 คน  
โดยเฉลี่ยจึงมีผู้ได้รับทุนร้อยละ  40  ของผู้เรียนที่ร้องขอ 

5. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศตามโครงการต่าง ๆ 
ในปีงบประมาณ 2557 ดังนี้ 

5.1  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
5.2  โครงการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว 
5.3  โครงการประชุมผู้ปกครอง 
5.4  โครงการ ส่งเสริมคนดีมีใบรับรอง 
5.5  โครงการกีฬาภายใน 
5.6  โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร  ประจ าปีการศึกษา  2557 
5.7  โครงการสนับสนุนส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาดีเด่น และความสามารถพิเศษ 
5.8  โครงการพัฒนาคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข 
5.9  โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 
5.10 โครงการกีฬาหมากล้อมต้านยาเสพติดติด 
5.11 โครงการค่ายอาสาพัฒนาผู้น าด้านสิ่งเสพติด 

 ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น 

ดังนี้ 
(1) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน 
(2) สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์

ละ 1 ครั้ง 
(3) สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน 
(4) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน ร้อยละ  

40  ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 
(5) สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 

 ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  

ความตระหนัก 
1. วิทยาลัยฯ ก าหนดให้มีแผนงานโครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์       

ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการโดยการมีส่วนรวม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

2. วิทยาลัยฯ ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
3. วิทยาลัยฯ ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการจากบุคลากรใน
สถานศึกษาและผู้เรียนและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 ความพยายาม   
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีพฤติกรรมนิสัยที่ดีงามเก่ียวกับดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โดยจัดให้นักเรียนและครูที่ปรึกษาดูแลต้นไม้ในระเบียงอาคารเรียนเพื่อปลูกฝัง
การดูแลสิ่งแวดล้อม 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  โดยการจัดท าป้ายบอกชื่อ 
ผู้ดูแลท าความสะอาดอาคารเรียน  ป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า รักษาสิ่งแวดล้อม  

3. มอบหมายหน้าที่การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณของคนงานภารโรง   
โดยออกเป็นค าสั่งประจ าปีการศึกษา 

4. ครูผู้สอนจัดเวรดูแลรักษาความสะอาดในห้องเรียน โดยครูผู้สอนเป็นผู้ควบคุมท าความ
สะอาดหลังใช้ห้องเรียนทุกคาบ 

5. มอบหมายให้ครูรับผิดชอบห้องเรียนห้องปฏิบัติทุกห้อง 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  และการใช้

อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 
5 ประเด็น ดังนี้ 

(1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ  ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วน
ร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

(2) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
(3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ

การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน 

(4) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจโดยเฉลี่ย  4.56 
(5) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ 
ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 
 



 ๘๓ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์  

ความตระหนัก 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับระดับคุณภาพบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา  ในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน  เริ่มตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็นในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาจากครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ชุชน  สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทังภาครัฐและภาคเอกชน  ประมวลสรุปข้อมูล  น าไปใช้ประกอบการท า  
SWOT  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  เพ่ือจักท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา  โดย
จัดท าโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาระยะ  4  ปี  ขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมการวิทยาลัย  จากนั้นน าสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ า  มีการด าเนินงานตามแผน  
การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดท ารายงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ 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  2557 
5. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2558 
6. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  (ทะเบียนคุมเงินงบประมาณตามแผนฯ) 
7. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ การปฏิบัติงานตามแผนฯ(รายงานผลการด าเนินงานตาม

โครงการ, รายงานสถานการณ์ควบคุมเงินงบประมาณ) 
8. จัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 

สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 
(1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ  การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ

คอมพิวเตอร์ 
(2) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
(3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
(4) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.54 อยู่ในระดับดีมาก 
(5) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ   ผลการประเมินอยู่
ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 



 ๘๔ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.10   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ความตระหนัก 

1. วิทยาลัยฯ ก าหนดนโยบายให้บุคลากรขององค์กรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์  

2. วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้มีโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา          
กับสถานศึกษาอ่ืนหรือองค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ   

3. วิทยาลัยฯ มีโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง วิทยาลัยฯจึงมีแผนงานและโครงการในการ
พัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  2557 - 2558 

 ความพยายาม   
1. มีการจัดอบรมครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ  เช่น  โครงการ

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี 
2. โครงการอบรมครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ 
3. โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร 
4. โครงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
5. ส่งบุคลากรเข้าอบรมความรู้ที่ตรงกับสาขาท่ีสอน 
6. โครงการการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนและหน่วยงาน

ภายนอก 
7. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทุนการศึกษา  ทุนวิจัย และงานสร้างสรรค์ 
8. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง  
9. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 

5 ประเด็น ดังนี้ 
(1) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรม

ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ร้อยละ 100 
(2) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา 

ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ 13.2 
(3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ

แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ   ร้อยละ 9.8  

(4) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ร้อยละ 100 

(5) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก  
ร้อยละ 11.20 

ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 



 ๘๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.11   ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ   

ความตระหนัก 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดหาวัสดุฝึก  

อุปกรณ์  ส าหรับการจัดการเรียนการสอน  การบริการวิชาการและวิชาชีพ  การส่งเสริม  สนับสนุนให้ครู
และผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ฯ  การด าเนินการ
ตามโครงการ  กิจกรรม  ด้านปลูกฝังจิตส านึก  เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  โดยพยายาม
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาวัสดุฝึก  และอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย  ให้เหมาะสม  บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 – 2558  ภายใต้หัวข้อ  วัสดุการศึกษา  และวัสดุในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  และวัสดุในการด าเนินการตามโครงการฝึกพิเศษต่างๆ  และก ากับ
ติดตามให้ปฏิบัติไปตามแผนฯ 

 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 
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 5 

ประเด็น ดังนี้ 
(1) สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 

11.60  ของงบด าเนินการ 
(2) สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจาการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน

การสอนร้อยละ 32.04  ของค่าวัสดุฝึก 
(3) สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ร้อยละ  1.59  ของงบด าเนินการ 
(4) สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัด

ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ร้อยละ 5.07  ของ
งบด าเนินการ 

(5) สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ร้อยละ 5.78  ของงบด าเนินการ  

ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมินอยู่
ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
 



 ๘๖ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้ง
ในประเทศและหรือต่างประเทศ  

ความตระหนัก  
1. วิทยาลัยฯ ได้มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ

และ หรือต่างประเทศ 
2. วิทยาลัยฯ จัดท าแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากร   จากภายในและต่างประเทศ  
3. วิทยาลัยฯ ได้จัดให้สาขาวิชา งานแนะแนว เชิญวิทยากรเพื่อให้ความรู้พัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพ   ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
4. วิทยาลัยฯ ท าแผนเพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์จากภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาสถานศึกษา  

ความพยายาม   
1. ผู้บริหารประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านการระดม

ทรัพยากรเครือข่ายทั้งภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
2. หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้างานแนะแนว  หัวหน้างานทวิภาคี จัดท าหนังสือเชิญวิทยากรขอ

ความอนุเคราะห์สถานประกอบการให้นักเรียนนักศึกษา 
3. ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการในการจัดบรรยายพิเศษโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิและ

ระดมทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาผู้เรียน 
4. ผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามที่ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้งในประเทศ

และหรือต่างประเทศ  สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 
(1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครือข่ายทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ 
(2) สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งใน

ประเทศ และหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน  ร้อยละ  80  ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 
(3) สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษากับสถานศึกษา  570  แห่ง 
(4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  5  รายการ 
(5) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร

ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศเพ่ือการปรับปรุง 
ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมินอยู่

ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 
 
 
 
 

 



 ๘๗ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

3.1 ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
 
 

- ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น   

1  ข้อ  
 

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) 
และ (5) 

- ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)  และ (4)  
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2)  และ  

(3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และ 

(2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  

ปฏิบัติตามประเด็น 
(1) (2) (3) (4) 

และ (5) 

5 (ดีมาก) 

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์  
 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) 
และ (5) 

- ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2)  (3)  และ (4)  
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2)  และ  

(3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และ 

(2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  

ปฏิบัติตามประเด็น 
(1) (2) (3) (4) 

และ (5) 

5 (ดีมาก) 

3.4 ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
 

- ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น  

1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา  
 

- ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น   

1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 



 ๘๘ 

ตัวบ่งช้ีที่ 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง  
 
 
 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) 
และ (5) 

- ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2)  (3)  และ (4)  
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)  และ (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และ 

(2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  

ปฏิบัติตามประเด็น 
(1) (2) (3) (4) 

และ (5) 

5 (ดีมาก) 

3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบ
ดูแลผู้เรียน  
 

- ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น   

1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษา  และการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์
วิทยบริการ  

- ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น   

1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  
และคอมพิวเตอร์  
 

- ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น   

1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

- ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น   

1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

3.11 ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ   
 

- ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น   

1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 



 ๘๙ 

ตัวบ่งช้ีที่ 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

3.12 ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  
กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ  
 

- ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น   

1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 5 
 

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 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษา  และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  
ศูนย์วิทยบริการ  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่าย   

ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  

 จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
- ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๐ 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ   
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  

ความตระหนัก 
1. วิทยาลัยฯ มีความตระหนักโดยการด าเนินงานและมีข้อมูลการจัดท าโครงการสร้าง

งานสร้างอาชีพ  บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา  
2. วิทยาลัยฯ ก าหนดนโยบายให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียน เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรม ตามภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคลทุกครั้งที่มีการด าเนินกิจกรรม 

 ความพยายาม   

สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้ทุกสาขางานต้องมีการบริการวิชาการและวิชาชีพ อย่างน้อย 
2 โครงการ โดยการจัดในกิจกรรมชมรมหรือกิจกรรมการเรียนวิชาโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ สถานศึกษาได้ด าเนินการ

ครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 
(1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วม

ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
(2) สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงาน 2  โครงการ กิจกรรมต่อปี 
(3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ร้อยละ 89.76 เข้าร่วม

โครงการ กิจกรรม 
(4) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ร้อยละ 100  เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม  
(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.65 
ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมินอยู่

ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ  
 
 

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

ปฏิบัติตาม
ประเด็นได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4 5 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4  

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  

       จุดที่ต้องพัฒนา   

                  - ไม่มี – 



 ๙๑ 

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย   
ส่งเสริมให้ครู  และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย         

ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์    
หรืองานวิจัยของผู้เรียน  

ความตระหนัก 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมีการส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3  และ

ระดับชั้น ปวส.2  จัดท าโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ตามรายวิชาโครงการและ
อ่ืน ๆ  และจัดให้มีการประกวด  แสดง  และเผยแพร่ผลงาน  รวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา  มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง  แข่งขัน  และได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ 

 ความพยายาม   
1. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีการจัดท าโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  

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

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ

ผู้เรียน สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น  ดังนี้ 
(1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  คิดเป็นร้อยละ 100  ผ่านเกณฑ ์
(2) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับ ปวช.3 มีจ านวนผลงานเฉลี่ย 
2.81 คน/ 1 ชิ้นงาน  และระดับ ปวส.2 มีจ านวนผลงานเฉลี่ย 1.95 คน/ 1 ชิ้นงาน  ผ่านเกณฑ์ 

(3) สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา   คิดเป็นร้อยละ 100  ผ่าน
เกณฑ ์

(4) สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน คิดเป็นร้อยละ 100  ผ่านเกณฑ ์

(5) สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค  และชาติ  
จ านวน  31  ชิ้นงาน  คิดเป็นร้อยละ 6.53  ผ่านเกณฑ ์

ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมินอยู่
ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 



 ๙๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู  

ความตระหนัก  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมีการส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูจัดท านวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการท าวิจัย  และจัดให้มีการประกวด  
จัดแสดง  และเผยแพร่ผลงาน  รวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  มีการส่งเสริมให้เข้า
ร่วมแสดง  แข่งขัน  และได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ 

 ความพยายาม   
1. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีการจัดท า นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์  

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

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น  ดังนี้ 
(1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 100  ผ่านเกณฑ ์
(2) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนจัดท า  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์    งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัย  โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด 113 ชิ้นงาน  จากจ านวนครูทั้งหมด 113 คน  คิดเป็นร้อยละ  100  
ผ่านเกณฑ ์

(3) สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น า นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 77.88  ผ่าน
เกณฑ ์

(4) สถานศึกษาได้น า นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
50  ของจ านวนผลงานทั้งหมด  เผยแพร่ต่อสาธารณชน  คิดเป็นร้อยละ 77.88  ผ่านเกณฑ ์

(5) สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค  
และชาติ   คิดเป็นร้อยละ 5.31  ผ่านเกณฑ ์

ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมินอยู่
ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

5.1  ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของผู้เรียน  
 
 
 

- ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตาม

ประเด็น   1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

5.2  ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของครู  
 

- ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตาม

ประเด็น   1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 5 

 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5  
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ี  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัยของครู  

        จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
-ไม่มี- 
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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  
1. วิทยาลัย ฯ ได้จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างต่อเนื่อง 
2. วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพ่ือเป็นการพัฒนา

ผู้เรียนและบุคลากรให้มีความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ   
3. วิทยาลัยฯ ก าหนดนโยบายให้จัดกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ กิจกรรมด้านส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมด้านทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
เป็นประจ าทุกปี 

4. วิทยาลัยฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2557 - 2558   

ความพยายาม  
1. วิทยาลัย ฯ จัดโครงการและกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม

การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

- โครงการ/กิจกรรมด้านการรักชาติ  
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

- โครงการ/กิจกรรมด้านเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
- กิจกรรมวันปิยะมหาราช  

- โครงการ/กิจกรรมด้านส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ  

- โครงการ/กิจกรรมด้านทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝนในวันเข้าพรรษา 
- โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยการบรรพชาสามเณรและบวช

เนกขัมมะนารีและเข้าค่ายคุณธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม 



 ๙๕ 

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 เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 

(1) สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน 
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 6  โครงการ กิจกรรม 

(2) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
  (3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  (4) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  
  (5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.23 

ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
 



 ๙๖ 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

ความตระหนัก  
1. วิทยาลัย ฯ ก าหนดนโยบายให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม   

ในวันส าคัญของชาติ คือ วันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ เป็นประจ าทุกปี  
2. วิทยาลัยฯสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2557-2558 และยังได้ก าหนดให้ชมรมจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. วิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ทุกโครงการ 

ความพยายาม   
1. วิทยาลัย ฯ จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จ านวน 17โครงการ ได้แก่ 
- กิจกรรม Big Cleaning Day  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรม Big Cleaning Day  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมไทย 
- โครงการถังขยะจากขวดพลาสติก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
- โครงการ Good nature for life style project ณ สถานีวิจัยต้นน้ าคีรีวง อ. 

ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช 
- โครงการ The cleaning of sea ณ เขาพลายด า อ. สิชล จ. นครศรีธรรมราช 
- โครงการจิตอาสา รักษ์สะอาด ใฝ่ธรรมะ ณ วัดมเหยงคณ์ อ. เมือง จ. 

นครศรีธรรมราช 
- โครงการเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ วัดประดู่พัฒนาราม อ. เมือง จ.

นครศรีธรรมราช       
- โครงการป่าสวยน้ าใส ณ หนานหินท่าหา อ.ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช 
- โครงการเยาวชนไทยอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน ณ  ส านักงานอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ที่ 5 จ. นครศรีธรรมราช 
- โครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน ณ บ้านสระบัว อ. ท่าศาลา จ.

นครศรีธรรมราช 
- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คืนธรรมชาติ ด้วยมือเรา ณ บ้านในถุ้ง อ. ท่าศาลา 

จ.นครศรีธรรมราช 
- โครงการตรวจสอบการดูแลรักษาความสะอาดประจ าห้องเรียนของวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
- โครงการบูรณาการความรู้สู่ผืนป่า ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ. 

เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
- โครงการปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บ้านปากพญา อ. 

เมือง จ. นครศรีธรรมราช 
- โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ หาดหินงาม อ. สิชล จ. 

นครศรีธรรมราช 
- โครงการ IT อาสาร่วมใจเก็บขยะริมหาดในเพลา ณ หาดในเพลา อ. ขนอม จ. 

นครศรีธรรมราช 
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- โครงการวัดสวยสะอาดด้วยมือเรา ณ วัดประดู่พัฒนาราม อ. เมือง จ. 
นครศรีธรรมราช 

 
2. วิทยาลัย ฯ ให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. วิทยาลัย ฯ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. มีการประเมินผลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าผลไปปรับปรุงและมีการรายงานการจัดกิจกรรม

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์

ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สถานศึกษาได้ด าเนินการ

ครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 
(1) สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

17โครงการ กิจกรรม 
(2) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้าน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ 

(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย  3.99 

ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๘ 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ   

ความตระหนัก  
1. วิทยาลัย ฯ ได้ก าหนดนโยบายให้จัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ โดยให้มีการ

จัดการแข่งขันกีฬาภายในและกิจกรรมกีฬานันทนาการอ่ืนๆ เป็นประจ าทุกปี  
2. วิทยาลัยฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ 2557 – 2558 
3. วิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการครบทุก

โครงการด้านกีฬาและนันทนาการ 

 ความพยายาม   
1. วิทยาลัย ฯ จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ  จ านวน5 

โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
- โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา 
- โครงการแข่งขันกีฬาภายในประจ าปี 2557 
- โครงการแข่งขันกีฬาลีลาศ 
- โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 
- กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาคใต้ 
- กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ 

- โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมด้านนันทนาการ 
- โครงการขยับกายสบายชีวี 
- โครงการกีฬาหมากล้อมต้านยาเสพติด 

2. วิทยาลัย ฯ ให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ   
3. วิทยาลัย ฯ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและ

นันทนาการ   
4. มีการประเมินผลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าผลไปปรับปรุงและมีการรายงานการจัดกิจกรรม

ด้านกีฬาและนันทนาการ   
5. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์

ของสถานศึกษาในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ  

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 

5 ประเด็น ดังนี้ 
(1)  สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ  5  โครงการ 

กิจกรรม 
(2) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ

นันทนาการ 
(3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ทุกคนเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 



 ๙๙ 

(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ โดยครุและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  
4.23 

ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ความตระหนัก 
1.   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จัดท าโครงการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2556 – 2559  โดยได้ก าหนดโครงการต่างๆ  ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2555 – 2557 

2.   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จัดท าโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูสู่แนว
ทางการประเมินตามสภาพจริง  น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การเรียนการสอน  แนวทางในการ
จัดท าแผน  การสอน  เป็นคุณลักษณะด้านหนึ่งที่ต้องประเมินผลผู้เรียน 

3.   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความพยายาม   
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  มีการด าเนินงานครบถ้วนตามประเด็นดังต่อไปนี้  
1. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุก

ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
2. แต่ละงานในทุกฝ่าย  มีการวางแผน  โครงการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. แต่ละงานด าเนินการโครงการต่างๆ  ตามท่ีก าหนด  โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในทุกโครงการ ประกอบด้วย  ความมีเหตุผล  ความพอประมาณ  มีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้เงื่อนไขความรู้และ
คุณธรรม 

4. แต่ละโครงการที่ด าเนินการ  มีการรายงานผล  ประเมินผลเพื่อน าไปปรับปรุง 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝัง

จิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สถานศึกษาได้

ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู

และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน 
3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ       
การปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.12 

 
ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

- ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตาม

ประเด็น  1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
 

- ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตาม

ประเด็น  1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ   
 

- ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตาม

ประเด็น  1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

- ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตาม

ประเด็น  1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6 5 

 



 ๑๐๑ 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6  
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ   
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

          จุดที่ต้องพัฒนา  
                      - ไม่มี - 
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มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

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 าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน  เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี  เสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา   และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ .ศ. 2553 หมวด 6 ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการ       การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา วิทยาลัยฯ จึงด าเนินการตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  
กฎกระทรวง  และมาตรฐานการอาชีวศึกษาฉบับดังกล่าว  โดยถือว่า  การประกันคุณภาพภายใน เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาสถานศึกษาสู่คุณภาพ  จึงได้ก าหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2557 - 2558 
   

ความพยายาม 
 1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
  1.1 น ามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้าท่ีประชุมใหญ่  เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  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  
  2.1 บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยได้รับการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายใน 
  2.2 ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง และน าผลการประกันคุณภาพ
ภายในไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะของโครงการ และมีการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 3. มีหลักฐานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินผลคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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  3.1 มีคู่มือและปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและด าเนินงานตามคู่มือและปฏิทินมี
การพัฒนาคู่มือและปรับปรุงปฏิทินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
  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  หลังจากนั้นรองฝ่ายแต่ละฝ่าย
น าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่  เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ที่ประชุมใหญ่ประกอบด้วย  คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ผู้บริหาร  ครูทุกคน ตัวแทนเจ้าหน้าที่  ตัวแทนนักศึกษา  ในการ
ประชุมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถาม  ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และวิเคราะห์จุดอ่อน  จุด
แข็งของแผนกวิชา  และของคณะกรรมการทุกตัวบ่งชี้ ในการด าเนินงานดังกล่าว   

3.3 มีการประเมินผลเพ่ือตอบสนองข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของผู้เข้าร่วมประชุม 
เพ่ือการปรับปรุงระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  
  3.4 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 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 าเนินงานของ 
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถออกแบบตามบริบทของตนเอง 

3.5.3 ด าเนินการตรวจติดตาม 
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 



 ๑๐๔ 

   3.6.4 จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเสนอต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
  4. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีต่อต้นสังกัดและสาธารณชน  
  5. มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก       ไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 

 ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 5 

ประเด็น ดังนี้ 
(1) สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการ       

จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

(2) สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(3) สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(4) สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(5) สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน

คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับคุณภาพดีมาก  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 35 ตัวบ่งชี้ และได้เพ่ิมเติมอีก 1 ตัวบ่งชี้ ในมาตรฐานที่ 2 ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ระดับคุณภาพในการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 
 2. ที่ประชุมใหญ่ช่วยกันก าหนดเกณฑ์ของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นเป้าหมายในการด าเนินการ 
         3. วิทยาลัยฯ  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ฝ่าย ได้แก่ อนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  อนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน   
และประสานงานให้คณะกรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 เพื่อรายงานผลการด าเนินการและตรวจสอบ 

5. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  เสนอผู้เกี่ยวข้องพิจารณารายงานต่อต้นสังกัด  
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  



 ๑๐๕ 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  มีจ านวน ตัว

บ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ระดับคุณภาพดีมาก มีค่าคะแนน 5 ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  ผลการด าเนินงานมีระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนน 5 จ านวน     6  ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่ 2  ผลการด าเนินงานมีระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนน 5 จ านวน     6  ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่ 3  ผลการด าเนินงานมีระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนน 5 จ านวน   12  ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่ 4  ผลการด าเนินงานมีระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนน 5 จ านวน     1  ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่ 5  ผลการด าเนินงานมีระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนน 5 จ านวน     2  ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่ 6  ผลการด าเนินงานมีระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนน 5 จ านวน     4  ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่ 7  ผลการด าเนินงานมีระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนน 5 จ านวน     1  ตัวบ่งชี ้
              รวมผลการด าเนินงานมีระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนน 5 จ านวน   32  ตัวบ่งชี ้
 

ฉะนั้น รวมผลการด าเนินงานมีระดับคุณภาพดีมาก มีค่าคะแนน 5 จ านวน 32  ตัวบ่งช้ี   
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

7.1 ระดับคุณภาพในระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน  
 
 
 

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

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 
5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

7.2 ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตาม
เกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 
- ดีมาก 30-34  ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้
ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
- ดี 24 – 29 ตัวบ่งชี ้
- พอใช้ 18 – 23 ตัวบ่งชี ้
- ต้องปรับปรุง 12-17 ตัวบ่งชี้ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  < 12 ตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสิน
ตามเกณฑ์สูงสุด ระดับ
คุณภาพดีมาก  
มีค่าคะแนน 5  
จ านวน 32  ตัวบ่งช้ี 
 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7 5 
สรุปผลการประเมินในทุกมาตรฐาน 4.95 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จุดที่ต้องพัฒนา   
- ไม่มี - 



ตอนท่ี ๔ 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 
๔.๑  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 สรุปได้ดังนี้  

๔.๑.๑  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าคะแนน 5 มีทั้งสิ้น 
33 ตัวบ่งช้ี  เรียงตามล าดับดังนี้  
  มาตรฐานที่ ๑  ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งช้ี  
ได้แก่ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ 
ขึ้นไป  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่
มีต่อคุณภาพของผู้เรียน  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 รับรอง  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า  หรือประกอบอาชีพ

อิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือ
 สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  

 
  มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ประกอบด้วย  
6  ตัวบ่งช้ี  ได้แก่  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
 ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  หรือ
 ประชาคมอาเซียน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา   
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.6  ระดับคุณภาพในการ พัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานที่ ๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย  12  ตัวบ่งช้ี  
ได้แก่  

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย  

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร

สถานศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์

ของสถานศึกษา  และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  

ตัวบ่งช้ีที่ 3.9   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และ
คอมพิวเตอร์ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ   
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  

กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  
 

มาตรฐานที่ ๔  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี  คือ  
ตัวบ่งช้ีที่  ๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
 

มาตรฐานที่ ๕  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี  ได้แก่ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์       
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของผู้เรียน  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู  

 
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   
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มาตรฐานที่ ๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย  2  ตัวบ่งช้ี  คือ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

๔.๑.๒  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับคุณภาพดี  มีค่าคะแนน 4  มี 1 ตัวบ่งช้ี 
ได้แก่ 
  มาตรฐานที่ ๑  ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี  
ได้แก่ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป  

 
4.1.3  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับคุณภาพพอใช ้มีค่าคะแนน 3            

มี 1 ตัวบ่งช้ี คือ  
  มาตรฐานที่ ๑  ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี  
ได้แก่ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   

 
4.1.4  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง  

- ไม่มี - 

๔.๑.5  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง เร่งด่วน   
- ไม่มี - 

 
๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย        
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต    
ในรูปแบบของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 

4.2.1  โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 
1) โครงการศึกษาดูงานในประเทศ 
2) โครงการมุทิตาจิต 
3) โครงการปฏิบัติธรรม/พัฒนาจิต 
4) โครงการจัดท าคู่มือนักศึกษา 
5) โครงการพัฒนาสื่อต้นแบบการเรียน การสอน 
6) โครงการสร้างบทเรียน E-Learning  แบบมืออาชีพ 
7) โครงการ  English  Language  Training  Teacher 
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8) โครงการฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ นักเรียน นักศึกษา  MEP 
9) โครงการน าเสนอผลงานวิจัย  ครั้งที่ ๘ : เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
10)   โครงการจัดท าตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์งานอาคาร 
11)   โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร พานาโซนิค รุ่น KX-FL612CX 
12)   โครงการจัดซื้อล าโพง ๒๔๐ W 
13)   โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องเรียน ๓๓๒ อาคาร ๓ ชั้น ๓ 
14) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์งานบาร์ 
15) โครงการปรับปรุงห้องเรียน ๖๕๓ 
16) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศและปรับปรุงห้องเรียน ๒๓๑ 
17) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง ห้องเรียน ๒๓๒ 
18) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศและปรับปรุงห้องเรียน ๑๔๑๒ 
19) โครงการเตารีดไอน้ าระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
20) โครงการวัสดุงานบ้านงานครัว 
21) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การจัดเลี้ยง 
22) โครงการกั้นห้องเก็บของ 
23) โครงการจัดซื้ดเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน ๓๒๓ 
24) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องเรียน ๓๓๑ 
25) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องแผนงานและความร่วมมือ 
26) โครงการเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 
27) โครงการประชุมสัมมนาครูแนะแนว 
28) โครงการสัมมนาครูฝึกร่วมกับสถานประกอบการ 
29) โครงการวิจัยระดับความพอใจของภาคเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศท่ีมีต่อ

สถานศึกษา 
30) โครงการสัมมนาผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี 
31) โครงการอบรมอาหารตามมาตรฐานเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ 
32) โครงการรางานการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
33) โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
34) โครงการวิจัยสถาบัน 
35) โครงการการรางานผลการใช้เงินงบประมาณ 
36) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
37) โครงการการประชุมปฏิบัติการรางานผลการประเมินตนเอง  เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
38) โครงการการประเมินคุณภาพแผนกวิชา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
39) โครงการจัดท าและเผยแพร่ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
40) โครงการลงนามความร่วมมือ 
41) โครงการจัดท ารางานการควบคุมภายใน 
42) โครงการพัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
43) โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกีรยติ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
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44) โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
45) โครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
46) โครงการกวนข้าวมธุปายาส 
47) โครงการขับกาย  สบายชีวี 
48) โครงการวันไหว้ครู 
49) โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ 
50) โครงการสัมมนาคณะกรรมการองค์การวิชาชีพและคณะกรรมการชมรม  
51) โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่าพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
52) โครงการปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ 
53) โครงการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพ 
54) โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค และระดับชาติ 
55) โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 
56) โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 
57) โครงการกีฬาหมากล้อมต้านยาเสพติด 
58) โครงการแข่งขันกีฬาลีลาศ 
59) โครงการตัดเสื้อสูทให้กับคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ 
60) โครงการประชุองค์การนักวิชาชีพระดับหน่วย 
61) โครงการจัดงานอาชีวปริทรรศน์ 
62) โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพุวมัคคุเทศก์น้อนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการธุรกิท่องเที่ยว เพ่ือเตรีมความพร้องสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
63) โครงการสานสัมพันธ์ศรีนคร-ฮ่ันปั้น 
64) โครงการกิจกรรมวันนักประดิษฐ์ 
65) โครงการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว 
66) โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 
67) โครงการส่งเสริมคนดีมีใบรับรอง 
68) โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
69) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
70) โครงการปัจฉิมนิเทศ 
71) โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จนักศึกษา 
72) โครงการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา 
73) โครงการสวมหมวกนิรภัย  และวินัจราจร 
74) โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
75) โครงการบริจาคโลหิต 
76) โครงการเภสัชกรสนทนา  อาหารและเครื่องส าอาง 
77) โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน 
78) โครงการการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
79) โครงการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ  ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๘ 
80) โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET 



 ๑๑๑ 

81) โครงการประเมินผลนักเรียนด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
82) โครงการจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติการด าเนินการฝึกการเรียนรู้ในสถานประกอบการ 
83) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ  
84) โครงการวิจัยระดับความพอใจของภาคเครือข่าท้ังในและต่างประเทศท่ีมีต่อ

สถานศึกษา 
85) โครงการส่งเสริมการอ่าน 
86) โครงการอบรมการนวดแผนไทย 
87) โครงการสอบธรรมศึกษา 
88) โครงการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
89) โครงการ Christmas  Day 
90) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานในสถานประกอบการ 
91) โครงการจ้างครูอาสาสมัครภาษาจีน 
92) โครงการวันตรุษจีน 
93) โครงการพัฒนาศูนการเรียนรู้ภาษาจีน 
94) โครงการเปิดโลกกว้างสู่ภาษาจีน 
95) โครงการภาษาจีนกับวิถีชาวจีนในเมืองลิเกอร์ 
96) โครงการบ ารุงลิฟท์ 
97) โครงการซ่อมแซมหลังคาและฝาเพดานอาคาร ๒ 
98) โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 
99) โครงการจัดซื้อถังขยะ 
100) โครงการเติมน้ าถังดับเพลิง 
101) โครงการล้างแอร์ 
102) โครงการปรับภูมิทัศน์ 
103) โครงการปรับปรุงห้องเรียน ๖๓๓  (งปม.ปรับปรุง) 
104) โครงการปูกระเบื้องจุดพักผ่อนหน้างานอาคารและปรับระดับ (งปม.ปรับปรุง) 
105) โครงการปรับปรุงใต้อาคาร ๖ และห้อง ๕๒๕ 
106) โครงการขัดพ้ืนใต้อาคาร ๑ 
107) โครงการปรับปรุงส านังาน อศภ. 
108) โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ าใต้อาคาร ๑ (งปม.ปรับปรุง) 
109) โครงการซ่อมโต๊ะ จ านวน ๖ ตัว 
110) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าห้อง ๖๕๑ 
111) โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๕๐ เครื่อง (ต่อเนื่อง) 
112) โครงการเช่า Leases  Line  และสัณญาญอินเตอร์เน็ต (IT) 
113) โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับจัดการเรียนการค้นคว้า 
114) โครงการขัดพ้ืนห้องบริการอินเตอร์เน็ต 
115) โครงการอบรมการใช้โปรแกรมศูนย์ก าลังคน 
116) โครงการปรับปรุงโปรแกรมพัสดุ 
117) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดส านักงานและบริเวณรอบนอกวิทยาลัย  
118) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา 



 ๑๑๒ 

119) โครงการจัดซื้อโต๊ะ 
120) โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งอ่านหนังสือ 
121) โครงการกั้นห้องส านักงาน 
122) โครงการซ่อมหุ้มเบาะโซฟา 
123) โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์อ่ืนๆ 
124) โครงการเครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 BTU  ทดแทน  (ห้อง 141) 
125) โครงการเครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 BTU  ทดแทน  (ห้องพัสดุ 2) 
126) โครงการซื้อล าโพง 240 W 
127) โครงการมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
128) โครงการแข่งขันทักษภาษาไทย รักการอ่าน สุนทรพจน์ 
129) โครงการตู้เซฟเก็บเงิน ขนาด 150 กก. 
130) โครงการจัดท าชั้นวางเอกสาร 
131) โครงการเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ HP 

 
4.2.2  โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 

1) โครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร 
2) โครงการโปรแกรมการสร้างแบบเสื้อ License  Network  Key 
3) โครงการเครื่องวาดแบบ 
4) โครงการกระดานลอกแบบ 
5) โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 
6) โครงการการออกแบบเสื้อ License  Network  Key 
7) โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  ส าหรับงานประมวลผล 
8) โครงการปรับปรุงอาคาร 
9) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
10) โครงการปรับปรุงระบบประปา 
11) โครงการปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม 

 

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



 
 
 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก    ภาพการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการประเมิน

ตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2557 

ภาคผนวก ข  ภาพการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ  
  ที่มาศึกษาดูงาน 

 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 
 โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ 
 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ ์

ภาคผนวก ค    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ การประกันคุณภาพภายใน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 
2557 

ภาคผนวก ง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ภาคผนวก จ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ภาคผนวก ฉ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ภาคผนวก ช  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 

 
 
 
 
 

 
 



๑๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ภาพการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการประเมินตนเอง  

เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการประเมินตนเอง 
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุรพล  โชติธรรมโม 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ประธานในพิธีเปิดโครงการ 

นายสายันต์  แสงสุริยันต ์
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

กล่าวรายงาน 

นางสุธาทิพย์  แสนเดช 
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

พิธีกรด าเนินโครงการ 



๑๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน 
ณ ห้องประชุมพระเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่าง ๆ น าเสนอตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 



๑๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
ภาพการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ  

ที่มาศึกษาดูงาน 
 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 
 โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ 
 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๑๘ 
 

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 
มาศึกษาดูงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
เมื่อวันศุกร์ที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. 2557   เวลา 10.00 – 12.00 น. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้บริหาร และคณะครู ของวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 
ลงทะเบียนเข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

นายนภนต ์ สุขประจันทร ์
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่คณะผู้มาเยือน 
จากวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 

นายวิทยา  ก่วนสกุล 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 

ลงนามในสมุดเยี่ยม และมอบของที่ระลึกให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

นางสุธาทิพย์  แสนเดช   
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

กล่าวต้อนรับและบรรยายการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   

 

ผู้มาศึกษาดูงาน ศึกษาเอกสารผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยมีทีมงานประกันคุณภาพฯ ตอบข้อซักถามและให้ค าแนะน า 



๑๑๙ 
 

โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ 
มาศึกษาดูงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ 30  ตุลาคม  2557   ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นายนภนต์  สุขประจันทร์ 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

กล่าวต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน 
จากโรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ 

ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ 
 ลงทะเบียนเข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

นางสุธาทิพย์  แสนเดช   
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
บรรยายการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   
 

ผู้มาศึกษาดูงานชมวีดิทัศน์และศึกษาเอกสาร 
ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปี พ.ศ.2557 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยมีทีมงานประกันคุณภาพฯ ตอบข้อซักถาม 
และให้ค าแนะน า 

 

นายเสวก  พิศสุวรรณ์   
ผู้อ านวยการโรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ 

กล่าวขอบคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 



๑๒๐ 
 

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 
มาศึกษาดูงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
เมื่อวันพุธที่  11  มีนาคม  2558   ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 
 เข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

นางสุธาทิพย์  แสนเดช   
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
บรรยายการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   
 

ผู้มาศึกษาดูงาน ศึกษาเอกสารผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยมีทีมงานประกันคุณภาพฯ ตอบข้อซักถามและให้ค าแนะน า 
 

นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 

กล่าวขอบคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 



๑๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ การประกันคุณภาพภายในของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 



๑๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

 



๑๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 



๑๔๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

 
นายชุมทาง  จินดาโชต ิ



๑๔๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


