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ค ำน ำ 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา  2558  
ฉบ ับนี ้  ว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษานครศรีธรรมราชได ้จ ัดท าขึ ้น  เพื ่อรายงานผลการประเมินตนเอง          
ตามมาตรฐานการอาช ีวศ ึกษา  พ.ศ.2555  เพื ่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา              
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 
ที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ   
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   

ในปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามเอกสารมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ         
การประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และที่ปรับปรุงแก้ไข และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
โดยวิทยาลัยฯได้ด าเนินการทั้ง 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 7 มาตรฐาน 35     
ตัวบ่งชี้  ในการนี้ได้เพ่ิมตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ระดับคุณภาพในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน     
และส่วนที่  2  การฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้   วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการ         
ด้วยความตระหนัก  ความพยายาม  จึงเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่ง  ดังปรากฏในเอกสารเล่มนี้ ซึ่งประกอบด้วย  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  สภาพทั่วไปของสถานศึกษา การด าเนินงานของสถานศึกษา การด าเนินงาน            
ตามมาตรฐาน และสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  
ในอนาคต  ส่วนภาคผนวกท้ายเล่มประกอบด้วย ภาพกิจกรรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผล
การประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2558  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ฝ่าย     

ในโอกาสนี้  วิทยาลัยฯ  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     
ที่พิจารณาให้ค าชี้แนะ ซึ่งมีผลให้รายงานเล่มนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และขอขอบคุณคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะอนุกรรมการ 3 ฝ่าย บุคลากรทุกฝ่าย สถานประกอบการ  นักศึกษา และประชาชน    
ในชุมชนที่มีส่วนให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  เกิดสัมฤทธิผล  เป็นผลดี
ต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 

       

                                           (นายสุรพล  โชติธรรมโม) 
                                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                                               

                                         วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  2559 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 1 
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 10 
 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 10 
 1.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 17 
 1.3 ระบบโครงสร้างบริหาร 28 
 1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 29 
 1.5 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 52 
 1.6 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 52 

ตอนที่ 2  การด าเนินงานของสถานศึกษา 53 
 2.1 ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ของสถานศึกษา 53 
 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 54 
 2.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 55 
 2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 56 

ตอนที่ 3  การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 65 
 มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 65 
 มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 75 
 มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 82 
 มาตรฐานที่ 4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 98 
 มาตรฐานที่ 5  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 99 
 มาตรฐานที่ 6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 102 
 มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 8  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
109 
113 

ตอนที่ 4  สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 123 
 4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 123 
       4.1.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินงานได้ในระดับคุณภาพดีมาก 123 
       4.1.2 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินงานได้ในระดับคุณภาพดี 125 
 4.1.3 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินงานได้ในคุณภาพพอใช้ 125 
       4.1.4 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง   126 
       4.1.5 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง เร่งด่วน   126 
 ๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 126 
 ๔.3 ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 126 

 



สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

ภาคผนวก 127 
 ภาคผนวก ก    ภาพการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการประเมินตนเอง 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2558 
128 

 ภาคผนวก ข   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ การประกันคุณภาพภายใน ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2558 

131 

 ภาคผนวก ค  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 151 
 ภาคผนวก ง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 154 
 ภาคผนวก จ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 157 
 ภาคผนวก ฉ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 160 

 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

1. ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับสถำนศึกษำ 
 

1.1  ประวัติโดยย่อ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เดิมชื่อ โรงเรียนช่างเย็บผ้า เปิดสอนครั้งแรก        

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

1.2  สภำพทั่วไป   
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่เลขท่ี  1076  ถนนราชด าเนิน  ต าบลคลัง 

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรธีรรมราช  รหัสไปรษณีย ์80000  โทรศัพท ์0 - 7535 - 6156              
โทรสาร 0 - 7534 - 1070   เว็บไซต์ http://www.nvc.ac.th 

1.3  ปรัชญำวิทยำลัย 
ทักษะน า  คุณธรรมเด่น  เน้นคุณภาพ 

1.4  วิสัยทัศน ์
เราคือผู้น าในการจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ  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 

2. หลักสตูรกำรเรียนกำรสอน  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปัจจุบันเปิดสอน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตร

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

3. สภำพกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  บริหารจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  
บรรลุผลตามพันธกิจที่ก าหนดไว้  ในช่วงเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยฯ สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดปีล่าสุด (ปีการศึกษา 2558)  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.99 (คะแนนเต็ม 5) อยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
ซ่ึง สมศ. เข้าประเมินในปีการศึกษา 2554  มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมากเช่นกัน          
ด้วยค่าคะแนน 96.60 (คะแนนเต็ม 100)  

ปีการศึกษา 2555 – 2556  วิทยาลัยฯ  ไดน้ ามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555         
ในส่วนที่ 1 จ านวน 7  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี ้ มาใช้เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา           
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555  วิทยาลัยฯ มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตาม
เกณฑ์สูงสุดในระดับคุณภาพดีมาก มีคา่คะแนนเท่ากับ 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  ตวับ่งชี้  ฉะนั้นระดับคุณภาพใน 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 5   

ปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยฯ  ได้เพ่ิมตัวบ่งชี้อีก 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพ
ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  ผลการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ  มีจ านวนตัวบ่งชี้
ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5  จ านวน  32  ตัวบ่งชี้  ฉะนั้น
ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก            
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5   

ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา            
โดยหน่วยงานต้นสังกัดด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.99 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  โดยด าเนินการตามขั้นตอน     
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และด าเนินการประเมินตนเองทั้ง 2 ส่วน คือ การจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ ดังนี้ 

3.1 กำรควบคุมคุณภำพ   
วิทยาลัยฯ  ได้น ามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาเพ่ือก าหนดเกณฑ์อันเป็นเป้าหมายของวิทยาลัยฯ เสนอต่อคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและน าเสนอต่อกรรมการวิทยาลัยฯ เมื่อกรรมการวิทยาลัยฯ  ให้ความ
เห็นชอบแล้วสถานศึกษาจึงน ามาประกาศใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน    
โดยได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา จัดท าแผนยุทธศาสตร์ จัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ   
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ตามมาตรฐาน  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับปรัชญา  วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์  พันธกิจ  
และเป้าประสงค์  โดยในปีงบประมาณ  2558  ประกอบด้วย 8 แผนงาน ได้แก่  แผนงานพัฒนา
บุคลากร  แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่  แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหาร  
แผนงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา  แผนงานสนับสนุน
ส่งเสริมการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์  แผนงานบริการวิชาการและวิชาชีพ  และแผนงานตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต่อมาปีงบประมาณ  2559 ไดจ้ัดสรรงบประมาณ
โครงการเป็น 2  ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่  (๑) โครงการตามภาระงานสถานศึกษา  (๒)  โครงการตาม 
พ.ร.บ.ตามงบประมาณ หลังจากนั้นด าเนินการจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภาระหน้าที่  
ของบุคลากรทุกคนตามตัวบ่งชี้  จัดท าคูม่ือการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ประจ า และ 
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ต่อมาประธานคณะกรรมการดังกล่าวแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ 3 ฝ่าย วิทยาลัยฯได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
โดยต้นสังกัด ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาไปก าหนดเป็นโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น ไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2558  และปีงบประมาณ  2559  พร้อมก าหนดเป้าหมายผลการด าเนินงาน      
ในแต่ละตัวบ่งชี้ด้วยเกณฑ์คุณภาพที่สูงขึ้น  

3.2  กำรติดตำมคุณภำพ   
วิทยาลัยฯ  ได้จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองผู้อ านวยการฝ่ายเป็นผู้ก ากับและติดตาม

ตรวจสอบ  จัดท าปฏิทินการประกันคุณภาพภายในขึ้น เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบด าเนินงานให้สอดคล้องกับเวลา
ที่ก าหนดไว้ในปฏิทิน  ก่อนการด าเนินงาน วิทยาลัยฯ จัดประชุมใหญ่เพ่ือให้บุคลากรช่วยกันก าหนดเกณฑ์
ส าหรับสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  และกรรมการทุกตัวบ่งชี้ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบและเกณฑ์
การประเมิน หลังจากนั้นเขียนแผนหรือโครงการเพ่ือพัฒนา  เมื่อแผนหรือโครงการได้รับการอนุมัติ 
คณะกรรมการตัวบ่งชี้จึงด าเนินการตามแผน  ในการด าเนินการต้องมุ่งสู่เป้าหมายแห่งคุณภาพด้วยความ
ตระหนัก ความพยายาม และเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงพัฒนา ในการด าเนินงานจะมีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ 
ถ้าไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จะเขียนแผนเพ่ือปรับปรุงต่อไป               

3.3  กำรตรวจสอบคุณภำพ   
    วิทยาลัยฯ  ได้ก าหนดให้ครูทกุคนเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR รายบุคคล) และ
สาขาวิชาทุกสาขาวิชาเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR แผนกวิชา) กิจกรรมเพื่อการตรวจสอบ
คุณภาพที่วิทยาลัยฯ ด าเนินงานได้ผลดี  คือเมื่อสิ้นปีการศึกษาวิทยาลัยฯ จัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในขึ้น โดยให้ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้น าเสนอผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมใหญ่ เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบและพิจารณา
ตรวจสอบ หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบจะรายงานผลลงในแฟ้มเพ่ือเสนอให้ฝ่ายพิจารณาตรวจสอบและ
ผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ  และส่งแฟ้มที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือเรียบ
เรียงและวิเคราะห์ เป็นรายงานการประเมินตนเอง SAR ของวิทยาลัยฯ เมื่อ SAR  ของสถานศึกษา
เสร็จสมบูรณ์แล้ว  สถานศึกษาเสนอ  SAR  ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
พิจารณาให้ความชี้แนะและน าเสนอต่อกรรมการวิทยาลัยฯ  พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือรับรองผล
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและน าผลการประเมินจากรายงานไปพัฒนา ปรับปรุง
คุณภาพของสถานศึกษาต่อไป  หลังจากนั้นจึงรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และเผยแพร่ต่อ
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สาธารณชนต่อไป นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ มีคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในซึ่งประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพท าหน้าที่ประเมินคุณภาพแผนกวิชาชีพต่าง ๆ อีกด้วย 

4. จุดเด่น – จุดที่ต้องพัฒนำ 
   4.๑ จุดเด่น – จุดที่ต้องพัฒนำจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช พบว่า ผลประเมินในภาพรวมมีค่าคะแนน 96.60 เมื่อพิจารณาผลการประเมิน 
ในกลุม่ตัวบ่งชี้พบว่า กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมมีคะแนนผลการประเมินสูงสุด คือ  ได้คะแนนเต็ม   
20 คะแนน รองลงมา คือ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์ได้คะแนน ๙.๘๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
และตัวบ่งชี้พ้ืนฐานได้ 66.76 คะแนน  จากคะแนนเต็ม  70  คะแนน 

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

จุดเด่น 
1. สมศ. ประกาศให้วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชเป็นสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่มี

คะแนนสูงที่สุด เป็นอันดับที่ 1 จาก 10 อันดับ ในตัวบ่งชี้ที่เก่ียวกับผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 

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

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

ท้องถิ่น  ระดับภาค  และระดับชาติ  

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรก าหนดทิศทางของการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของ

สถานศึกษา 
2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้มแข็งกับระบบงานประกัน

คุณภาพของสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 
1. สถานศึกษาควรจัดท าแผนพัฒนาเพื่อเพ่ิมวิทยฐานะให้แก่บุคลากร 
2. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางออนไลน์

และฐานข้อมูลของเครือข่ายการประกันคุณภาพของสถานศึกษา   



 ๕ 

นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  
1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

   4.2  จดุเด่น – จดุทีค่วรพัฒนำ จำกผลกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศกึษำ 
โดยหน่วยงำนต้นสังกัด ปกีำรศึกษำ 2557 ปรำกฏดังนี้ 

 4.2.1  จุดเด่นของสถำนศึกษำ   
  1) สถานศึกษามีการสรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ โดยมีรายละเอียด

ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามข้อก าหนด การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษา เป็นประโยชน์ในการน า           
ผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 2) ครูผู้สอนมีการแจ้งผลการเรียน  มีการสอนซ่อมเสริม  นักเรียน  นักศึกษาท่ีมี       
ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

  3) สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในทุกสาขาวิชา สาขางาน และ      
มีการก าหนดสมรรถนะวิชาชีพสาขา สาขางานเพ่ือน าไปใช้ในการออกข้อสอบ 

  4) สถานศึกษามีรูปแบบในการก ากับ ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ส่งผลให้สถานศึกษา
สามารถติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาได้ร้อยละ ๑๐๐ 

  5) สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  
โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ  มีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการจัดการเรียนที่มุ้งเน้น     
ฐานสมรรถนะอาชีพทุกรายวิชาทุกสาขางานที่เปิดท าการสอน และมีการน าไปใช้ในการจัดการเรียน    
การสอนอย่างต่อเนื่อง 

 6) สถานศึกษามีการส่งเสริมและนิเทศติดตามให้ครูผู้สอนทุกรายวิชามีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ     
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 

  7) สถานศึกษามีการส่งเสริมและนิเทศติดตามให้ครูผู้สอนทุกคนทุกรายวิชามีการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนมีบันทึกหลักการสอนและน าผลจากการนิเทศ    
การจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

  8) สถานศึกษามีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล และน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 

 ๙) สถานศึกษามีระบบติดตามและนิเทศนักศึกษาฝึกงานท าให้สถานประกอบการมี 

ความพึงพอใจในระดับสูง 

  10) สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจในบริบท 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาสามารถด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริการวิชาการและ



 ๖ 

วิชาชีพแก่ประชาชนผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องสนองนโยบายของต้นสังกัดได้อย่าง
เหมาะสม 

  11) สถานศึกษาเป็นแบบอย่างด้านการประกันคุณภาพภายในที่เป็นแหล่งการศึกษา
เรียนรู้ของสถานศึกษาต่างๆทั่วทั้งประเทศ 

 4.2.2  จุดที่ต้องพัฒนำของสถำนศึกษำ  
  1) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน   

ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 
  2) สถานควรมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ า 
  3) สถานควรมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและการสร้างเครื่องมือเพื่อการประกัน

คุณภาพ 
  4) สถานควรมีการพัฒนากระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA 
  5) สถานควรมีการจัดให้มีการสอบ Pre V-Net เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เข้าสอบ  

อีกทางหนึ่ง  นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน  
  6) สถานควรมีการส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษามีส่วนร่วมในการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน 
   7) สถานควรมีการพัฒนาการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลให้หัวหน้า

สถานศึกษารับทราบ 
   8) ด าเนินการเร่งรัดพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้          

ในเชิงวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  และคุณสมบัติที่พึงประสงค์  สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างาน  
ในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในมาตรฐานที่ 1  

 4.2.3  ข้อเสนอแนะ 
 1) สถานศึกษาควรน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทาง ก าหนดกิจกรรม      

ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการสอบให้สูงขึ้น 
 2) ควรจัดให้มีการทดสอบ Pre V-Net เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เข้าสอบอีกทางหนึ่ง

นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน 
 3) สถานศึกษาควรแสวงหารูปแบบ วิธีการ ในการลดปัญหาการออกกลางคัน        

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 4) สถานศึกษาควรมีการจัดท าเอกสารสารสนเทศและการรายงานผลให้หัวหน้า

สถานศึกษารับทราบและรับรองข้อมูล 
 5) สถานศึกษาควรมีการสรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจเป็นรายงานวิจัย      

๕ บท  เพ่ือประโยชน์ในการน าผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 ๔.3  จุดเด่น - จุดที่ควรพัฒนำ จำกผลกำรประกันคุณภำพภำยในปีกำรศึกษำ 
2558  ปรำกฏดังนี้  
  ๔.3.๑ จุดเด่นของสถำนศึกษำ  สถานศึกษาสามารถจัดการศกึษาเกิดสัมฤทธิผล               
ในทุกมาตรฐาน คือ 



 ๗ 

  1) ส่วนที่ 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ จ านวน 7 มาตรฐาน 36 ตัวบ่งชี้ สถานศึกษา
ด าเนินงานได้ในระดับคุณภำพดีมำก มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 5  ถือเป็นจุดเด่นของสถานศึกษามีครบทุก
มาตรฐาน  จ านวน 34 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

มำตรฐำนที่ ๑  ด้ำนผู้เรียน และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ  ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป   
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อ  
   คุณภาพของผู้เรียน  
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพรับรอง 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา  
   ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ    
   หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือ   
   สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

มำตรฐำนที่ ๒  ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้  ได้แก ่ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  
   ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา    
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.6  ระดับคุณภาพในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 

มำตรฐำนที่ ๓  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  ประกอบด้วย  12 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  

 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของ  
   สถานศึกษา  และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรยีน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน 
   ศูนย์วิทยบริการ  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.9   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ   



 ๘ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑๒  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 
    ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  

 

มำตรฐำนที่ ๔  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ  ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้  คือ  

 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ   

มำตรฐำนที่ ๕  ด้ำนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์  หรืองำนวิจัย ประกอบด้วย  2 ตัวบ่งชี้  
ได้แก่ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์              
           หรืองานวิจัยของผู้เรียน  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์           
           หรืองานวิจัยของครู  

มำตรฐำนที่๖  ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสรำ้งควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ประกอบด้วย  
4  ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน   
   พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี  
   พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา      
   ศิลปวัฒนธรรม  
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒    ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ   
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มำตรฐำนที่ ๗  ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบด้วย  2  ตัวบ่งช้ี  ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑   ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2   ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555     

  2) ส่วนที่ 2 กำรฝึกอบรมวิชำชีพ จ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้ สถานศึกษา
ด าเนินงานได้ในระดับคุณภำพดีมำก มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 5  จ ำนวน 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

มำตรฐำนที่ 8  ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.3  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 8.6   ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.8  ระดับคุณภาพร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

   ที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป  
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.๑0 ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้  

   ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 



 ๙ 

  ๔.3.2 จุดที่ต้องพัฒนำของสถำนศึกษำ   
        ผลการจัดการศึกษาที่มีสัมฤทธิผลในระดับคุณภำพดี  มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 4               

ซ่ึงถือเป็นจุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษา ได้แก่  

 1) ส่วนที่ 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี คือ 

มำตรฐำนที่ ๑  ด้ำนผู้เรียน และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา  
   ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ  
   ขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  

  2) ส่วนที่ 2 กำรฝึกอบรมวิชำชีพ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

มำตรฐำนที่ 8 ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  

 ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรม  
   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

   ๔.3.3 จุดที่ต้องพัฒนำเร่งด่วนของสถำนศึกษำ   
 ผลการจัดการศึกษาที่มีสัมฤทธิผลในระดับคุณภำพพอใช้ มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 3        

ซ่ึงถือเป็นจุดที่ต้องพัฒนาเร่งด่วนของสถานศึกษา ได้แก่  ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ ประกอบด้วย    
2 ตัวบ่งชี้ คือ 

มำตรฐำนที่ 8 ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่  
   สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร  
   วิชาชีพระยะสั้น 

๕. แนวทำงพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต 
 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต      
จ านวน  2  โครงการใหญ่ ๆ  ดังนี้ 

๑. โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 
๒. โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 
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ตอนที่ 1 

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
          1.1.1 ประวัติของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  มีประวัติโดยสังเขป  ดังนี้ 
ปี พ.ศ. 2481 วิทยาลัยฯ มีชื่อว่า “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้า” เปิดท าการสอนครั้งแรก โดยใช้สถานที่ 
                     ของโรงเรียนศิลปหัตถกรรม  หน้าวัดวังตะวันออก รับนักเรียนจบชั้นประถมปีที่ 4    

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

ในจังหวัด คือ โรงเรียนการช่างนครศรีธรรมราช  โรงเรียนอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
และโรงเรียนศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช      
มี 3 วิทยาเขต 

ปี พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการประกาศแยกวิทยาลยัเทคนิคนครศรธีรรมราช  ออกเป็นวิทยาลยัเอกเทศ  
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 - วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชได้รับรางวัลชนะเลิศองค์การวิชาชีพมาตรฐาน   
   ดีเด่นระดับชาติ 
 - ผ่านการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดด้วยคะแนน   
   4.88 ระดับคุณภาพดีมาก 
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ปี พ.ศ. 2552  กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็น “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับอาชีวศึกษา 
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
-  กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน   

และการบรหิารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง  2552” 
  - ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล“เหรียญทอง (ดีเด่น)   

 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ          
ตามนโยบายสถานศึกษา 3 D ” 

 - ผ่านการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดด้วยคะแนน    
   4.88 ระดับคุณภาพดีมาก 

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. กับสถานศึกษาเครือข่ายเพ่ือการประเมิน  
                       สถานศึกษาแบบโดดเด่น 1 ช่วย 9  “ห่วงโซ่คุณภาพทางการศึกษา”  
 - ผ่านการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดด้วยคะแนน    
   5.00 ระดับคุณภาพดีมาก                  
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  
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1) รางวัลชนะเลิศหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น  ประเภทสถานศึกษา  
    ขนาดใหญ ่ 
2) รางวัลชนะเลิศ  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ  
    Animation  
3) รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิชาคหกรรม  พุ่มประดิษฐ์จากผ้าส าหรับตกแต่ง 
    สถานที ่

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

 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 ระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4  โดยความร่วมมือ   
  ระหว่างชมรมวิชาชีพครูบัญชี สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง   
  ประเทศไทย และบริษัท คริสตอลซอฟท์ จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556   

ปี พ.ศ.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 ทักษะการประกอบอาหารว่างไทย 

    หรอืย าและอาหารจานหลัก ระดับ ปวช. 
 2) รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ของที่ระลึกส าหรับตกแต่งบ้าน  

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

ปี พ.ศ.2558 - ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา     
      (องค์การมหาชน) ให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพ   

ภายนอกระดับดีมาก จากการประเมินคุณภาพภายนอกท้ัง 3 รอบ  
 - ผ่านการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด        
  ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.99 ระดับคุณภาพดีมาก 
    - ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ    

โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม    
โดยธนาคารออมสินร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 - ได้รับรางวัล Honor Awards และรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์กรอบรูปนกยูง          
จากผ้าลายไทย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ในการประกวด 
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีการศึกษา 2557            
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การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 
2558  ณ Mcc Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต         
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 
กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จังหวัดหนองคาย จ านวน 2 
ประเภท ดังนี้ 

  1) รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ซออู้ 
  2) รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว 
- ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีนชิงถ้วยรางวัล  “สะพาน

ภาษาจีน – ศรีนครคัพ” ครั้งที ่4  ร่วมมือร่วมใจ มุ่งสู่อนาคต ระหว่างวันที่ 19 - 22 
ธันวาคม ๒๕๕7  ณ สถาบันขงจื่อ โรงเรียนศรีนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ และรองชนะเลิศในทักษะย่อยหลายประเภท  

  1.1.2  ขนาดและที่ตั้ง 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่เลขที่ 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  

 

  ขณะนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 3 แห่ง  ได้แก่  
  1. พ้ืนที่ซึ่งใช้จัดการเรียนการสอน 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      
และ อาคารอเนกประสงค์  จ านวน 1 หลัง   
  2. พ้ืนที่ซึ่งใช้ก่อสร้างเป็นบ้านพักครู ตั้งอยู่ ณ  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม   
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ 15  ไร่  ประกอบด้วย  บ้านพักครู จ านวน  28 หลัง   
  3. พ้ืนที่ซึ่งเตรียมขยายใช้จัดการเรียนการสอนเป็นวิทยาเขต เขต 2 ตั้งอยู่ที่ถนนทาง
หลวงแผ่นดินสายนครศรีธรรมราช–ปากพนัง (4013)  หมู่ที่ 5  ต าบลท่าไร่  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยได้รับการบริจาคจาก นางวันธนี  ชาญสวัสดิ์  จ านวน 38  ไร่  1 งาน  39 ตารางวา  
และสมาคมครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จัดซื้อเพ่ือบริจาคเพ่ิมเติมอีก  5 ไร่     
รวมเป็น  43  ไร่  1 งาน 39  ตารางวา  ขณะนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการท า
ถนนทางเข้า ความยาว  410  เมตร  และของบประมาณเพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 

  3.1 งบประมาณในการถมที่ จ านวน 25 ล้านบาท 
   3.2 งบประมาณสร้างระบบสาธารณูปโภค ท าถนนคอนกรีต และระบบไฟฟ้า   
                  จ านวน 15 ล้านบาท 
   3.3 งบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1,088 ตารางเมตร  
         จ านวน 12 ล้านบาท 
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แผนที่แสดงที่ตั้งของวทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช  ด้านหน้า          
ติดถนนราชด าเนิน  ด้านขวาติดสวนพระเงินและเจดีย์ยักษ์  ด้านซ้ายติดถนนพระเงิน  และด้านหลัง       
ติดถนนศรีปราชญ์  โดยมีแผนที่แสดงที่ตั้ง  ดังนี้ 
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แผนผังภายในของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมีแผนผังแสดงที่ตั้งของอาคารและสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้ 
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1.1.3 สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สงัคม 

     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
โดยรอบมีทั้งอาชีพธุรกิจขนาดใหญ่  ได้แก่  ธนาคาร  ร้านขายทองรูปพรรณ  โรงแรม  ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ 
อาชีพธุรกิจขนาดย่อม ได้แก่  ขายอาหาร  ขายเสื้อผ้า  ขายยา  ขายวัสดุก่อสร้าง  ขายเครื่องอุปโภค
บริโภค ฯลฯ  อาชีพข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ  อาชีพอิสระ  และอาชีพรับจ้าง   

 1.1.4 งบประมาณ   

งบประมาณและการเงินของสถานศึกษา   

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชได้จ าแนกงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2558   
แสดงได้ดังนี้  
 

ประเภท 
งบประมาณแผ่นดิน 

(งปม.) 
เงินรายได้ 
(บกศ.) 

รวม 

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 47,970,482.56  47,970,482.56 

ค่าจ้างช่ัวคราว  4,679,359.13 4,679,359.13 

ค่าจ้างช่ัวคราว (พนักงานราชการ) 541,760  541,760 

ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ 19,879,181.02 5,199,563.89 25,078,744.91 

ค่าสาธารณูปโภค 1,752,204.37 2,464,076.74 4,176,281.11 

ค่าครุภณัฑ ์ 2,603,530 1,186,493 3,790,023 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง    

เงินอุดหนุน 26,672,657.95 13,620,451.92 40,293,109.87 

รายจ่ายอื่น ๆ 2,938,985.36 1,008,939.86 3,947,925.22 

รวม 102,358,801.26 28,118,884.54 130,477,685.80 

ข้อมูล ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58 
 



 17 

 
 
1.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
 

         วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 (เพ่ิมเติม พ.ศ.2557) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557  และหลักสูตร
ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา    
มีดังนี้  

 

          1.2.1 จ านวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
ดังแสดงในตารางที่ 1.2 ถึงตารางที่  1.5 
 
 

ตารางท่ี 1.2  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับช้ัน  หลักสตูร  เพศ 
บุคลากรของสถานศึกษา 

                               วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมีข้อมูลบุคลากรดังตารางต่อไปนี้ 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามประเภท 
        หน่วย : คน 

 
ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2558 

 
 

 

 

ประเภทบุคลากร 
อัตราก าลัง 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ 4 - 4  

ข้าราชการคร ู 14 60 74  

ข้าราชการพลเรือน  2 2  

พนักงานราชการ 1 2 3  

ครูจ้างสอน 8 31 39  

ลูกจ้างประจ า 4 1 5  

ลูกจ้างชั่วคราว 13 30 43  

รวม 44 126 170  
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จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามประเภทวิชา 
        

 

 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม  2558 
 
 

 
 
 
 
 

ประเภทวิชา 
ครูประจ า ครูพิเศษสอน 

พนักงาน
ราชการ รวม หมายเหตุ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

คหกรรม         
-  ผ้าและเครื่องแต่งกาย - 4 - 1 - - 5  
-  อาหารและโภชนาการ - 5 1 2 - 1 9  
-  คหกรรมทั่วไป - 3 2 1 - 1 7  

รวม   12 3 4   2 21  
พาณิชยกรรม                

-  การบัญชี 1 11 - 3 - - 15  
-  การเลขานุการ - 8 - 2 - - 10  
-  การตลาด - 3 - 4 1 - 8  
-  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 5 2 2 - - 14  
-  การจัดการทั่วไป 2 5 1 - - - 8  
-  ภาษาต่างประเทศ - 5 1 8 - - 14  

รวม 8 37 4 19 1   69  
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว                

-  การโรงแรม - 3 - 1 - - 4  
-  การจัดการท่องเที่ยว - 1 1 1 - - 3  

รวม   4 1 2     7  
พื้นฐาน                

-  สามัญ 4 5 - 2 - - 11  
-  สัมพันธ์ 2 2 - 4 - - 8  

รวม 6 7   6     19  
รวมทั้งสิ้น 14 60 8 31 1 2 116  
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จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ  วุฒกิารศึกษาและต าแหน่ง 

 

 

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.
ตรี

 

ต่ า
กว

า่ 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 - - - 1 4 - 

แผนกวิชาสามญั 11 9 - 2 4 7 - 2 9 - 3 3 3 - 

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

แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

9 5 1 3 1 8 - 2 7 - 1 1 3 - 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร ์ 7 3 1 3 2 5 - 2 5 - - - 3 - 

แผนกวิชาผ้าและ       
เครื่องแต่งกาย 

5 4 - 1 - 5 - 1 4 - - 2 2 - 

แผนกวิชาการบัญชี 15 12 - 3 1 14 - 11 4 - 1 1 10 - 

แผนกวิชาการตลาด 8 3 1 4 1 7 - 4 4 - - - 3 - 

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

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 14 10 - 4 7 7 - 10 4 - - 8 2 - 

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจ
ทั่วไป 

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

แผนกวิชาการโรงแรมและ
บริการ 

4 3 - 1 - 4 - - 4 - 1 2 - - 

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

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

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ 

14 5 - 9 1 13 - 7 7 - 1 4 - - 

รวมท้ังหมด 121 79 3 39 27 94 - 53 67 - 10 29 40 - 
 

 

ข้อมูล ณ พฤศจิกายน  2558 
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      จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ  เพศและวุฒิการศึกษา 
 

 

 

ข้อมูล ณ  ตุลาคม  2558 
 
 
 
 

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศกึษา 

 
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

ญิญ
า 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

สูง
กว่

า ป
.ต

ร ี

1. งานบริหารงานท่ัวไป 3 1 - 2 1 2 - - 1 2 - 
2. งานบุคลากร 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
3. งานการเงิน 3 1 - 2 - 3 - - 1 2 - 
4. งานการบัญช ี 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
5. งานพัสดุ 7 - 1 6 3 4 1 - 2 4 - 
6. งานอาคารสถานท่ี 14 - 4 10 11 3 11 - 3 - - 
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. งานวิทยบริการและห้องสมดุ 2 - - 2 - 2 - - - 2 - 
12. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
13. งานสื่อการเรียนการสอน 1 - - 1 1 - - - - 1 - 
14. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 2 - - 2 - 2 - - - 2 - 
15. งานครูที่ปรึกษา - - - - - - - - - - - 
16. งานปกครอง 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
17. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
18. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
19. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน - - - - - - - - - - - 
20. งานวางแผนงบประมาณ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
21. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 - - 1 1 - - - - - 1 
22. งานความร่วมมือ 1 - - 1 - 1 - - - - 1 
23. งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
24. งานประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
25. งานส่งเสริมผลติผลการค้าและประกอบธรุกิจ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
26. งานอาชีวศึกษาจังหวัด อาชีวศึกษาภาคใต ้ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

รวมท้ังหมด 50 2 5 43 17 33 12 0 7 29 2 
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นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา 
                             

                               วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมีข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา  ดังตารางต่อไปนี้ 
จ านวนนักเรียน นักศึกษา แยกตามประเภทวิชา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

                         หนว่ย : คน 

ประเภทวิชา 
ภาคเรียนที่ 1/2558 

ปวช.  ปวส. ป.ตรี รวม 

คหกรรม 584 254  838 

บริหารธุรกิจ / พาณิชยกรรม 1,759 921 40 2,720 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 457 208  665 

รวม 2,803 1,383 40 4,223 

                                                                                

        ข้อมูล ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2558 
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จ านวนนักเรียน นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2558 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1)   
จ าแนกตาม สาขางานและเพศ 

 

ที ่ สาขางาน ชาย หญิง จ านวน 
1.  เสื้อผ้าแฟช่ัน 2 8 10 
2.  แฟช่ันดีไซน ์ 0 10 10 
3.  อาหารและโภชนาการ 1 8 36 44 
4.  อาหารและโภชนาการ 2 11 31 42 
5.  อาหารและโภชนาการ 3 14 29 43 
6.  ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 4 17 21 
7.  คหกรรมเพื่อการโรงแรม 3 31 34 

 รวมคหกรรม 42 162 204 
8.  การบัญชี 1 0 41 41 
9.  การบัญชี 2 1 42 43 
10.  การบัญชี 3 2 39 41 
11.  การบัญชี 4 0 45 45 
12.  การบัญชี 5 0 42 42 
13.  การบัญชี 6 0 42 42 
14.  การตลาด 1 1 40 41 
15.  การตลาด 2 3 37 40 
16.  การเลขานุการ 1 1 35 36 
17.  การเลขานุการ 2 2 33 35 
18.  คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 1 7 34 41 
19.  คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 2 5 36 41 
20.  คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 3 8 31 39 
21.  คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 4 8 35 43 
22.  ธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป (ทวิ) 5 19 24 
23.  ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ (ทวิ) 5 22 27 
24.  ภาษาต่างประเทศ (MEP) 6 37 43 

 รวมพณิชยการ 54 610 664 
25.  การโรงแรม 1 (MEP) 1 29 30 
26.  การโรงแรม 2 1 41 42 
27.  การโรงแรม 3 1 39 40 
28.  การโรงแรม 4 1 41 42 
29.  การท่องเที่ยว 6 34 40 

 รวมการโรงแรมและการท่องเท่ียว 10 184 194 
รวมนักศึกษาท้ังสิ้น 106 956 1,062 

 
 
 

 

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2558 
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จ านวนนักเรียน นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2558 

                               หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 (ปวช.2)   
จ าแนกตาม สาขางานและเพศ 

 

ที ่ สาขางาน ชาย หญิง จ านวน 
1 เสื้อผ้าแฟช่ัน 0 11 11 
2 แฟช่ันดีไซน ์ 1 18 19 
3 อาหารและโภชนาการ 1 9 31 40 
4 อาหารและโภชนาการ 2 10 24 34 
5 อาหารและโภชนาการ 3 15 24 39 
6 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 3 29 32 
7 คหกรรมเพื่อการโรงแรม 6 34 40 
 รวมคหกรรม 44 171 215 

8 การบัญชี1 0 37 37 
9 การบัญชี2 0 33 33 

10 การบัญชี 3 1 33 34 
11 การบัญชี 4 0 40 40 
12 การบัญชี 5 0 41 41 
13 การบัญชี 6 5 37 42 
14 การตลาด 1 0 34 34 
15 การตลาด 2 2 30 32 
16 การเลขานุการ ๑ 0 32 32 
17 การเลขานุการ ๒ 0 35 35 
18 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๑ 1 36 37 
19 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๒ 5 28 33 
20 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๓ 7 31 38 
21 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 4 6 33 39 
22 ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 0 20 20 
23 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ (ทวิภาคี) 2 19 21 
24 ภาษาต่างประเทศ(MEP) 7 32 39 

 รวมพณิชยการ 36 551 587 
25 การโรงแรม ๑  (MEP) 0 31 31 
26 การโรงแรม ๒ 0 39 39 
27 การโรงแรม ๓ 2 40 42 
28 การท่องเที่ยว 0 34 34 

 รวมการโรงแรมและการท่องเท่ียว 2 144 146 
รวมนักศึกษาท้ังสิ้น 82 866 948 

 

ข้อมูล ณ  10  มิถุนายน  2558 
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จ านวนนักเรียน นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) 

จ าแนกตาม สาขางานและเพศ 
 

ที ่ สาขางาน ชาย หญิง จ านวน 
1 เสื้อผ้าแฟช่ัน 1 9 10 
2 แฟช่ันดีไซน ์ 1 8 9 
3 อาหารและโภชนาการ ๑ 6 26 32 
4 อาหารและโภชนาการ ๒ 10 22 32 
5 อาหารและโภชนาการ ๓ 8 21 29 
6 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 1 25 26 
7 คหกรรมเพื่อการโรงแรม 1 26 27 
 รวมคหกรรม 28 137 165 

8 การบัญชี ๑ 1 33 34 
9 การบัญชี ๒ 0 36 36 

10 การบัญชี ๓ 1 32 33 
11 การบัญชี ๔ 0 35 35 
12 การบัญชี ๕ 0 35 35 
13 การบัญชี ๖ 0 24 24 
14 การตลาด ๑ 1 32 33 
15 การตลาด ๒ 2 26 28 
16 การเลขานุการ ๑ 0 19 19 
17 การเลขานุการ ๒ 0 32 32 
18 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๑ 5 33 38 
19 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๒ 4 31 35 
20 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๓ 3 34 37 
21 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 4 5 30 35 
22 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ (ทวิภาคี) 1 23 24 
23 ภาษาต่างประเทศ(MEP) 3 27 30 

 รวมพณิชยการ 26 482 508 
24 การโรงแรม ๑  (MEP) 2 28 30 
25 การโรงแรม ๒ 1 32 33 
26 การโรงแรม ๓ 1 24 25 
27 การท่องเที่ยว 0 29 29 

 รวมการโรงแรมและการท่องเท่ียว 4 113 117 
รวมนักศึกษาท้ังสิ้น 58 732 790 

 

ข้อมูล ณ  10  มิถุนายน  2558 
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จ านวนนักเรียน นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2558 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) 
จ าแนกตาม สาขางานและเพศ 

 

ที ่ สาขางาน ชาย หญิง รวมจ านวน 
1.  เทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (ทวิ) 1 8 9 
2.  อาหารและโภชนาการ 1  (ทวิ) 3 35 38 
3.  อาหารและโภชนาการ 2  (ทวิ) ม.6 12 29 41 
4.  การประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ (ทวิ) 27 0 27 
5.  การจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ทวิ) 2 23 25 
6.  การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม (ทวิ) 4 9 13 

 รวมคหกรรม 49 104 153 
7.  การบัญชี 1 5 30 35 
8.  การบัญชี 2 0 32 32 
9.  การบัญชี 3 0 31 31 
10.  การบัญชี 4 2 29 31 
11.  การบัญชี 5  กลุม่ ม.6 8 39 47 
12.  การบัญชี 6  (ทวิ) 0 28 28 
13.  การตลาด 3 42 45 
14.  ธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป(ทวิ) 0 8 8 
15.  การเลขานุการ 1 21 22 
16.  การจัดการส านักงาน 0 19 19 
17.  การจัดการทั่วไป 1 43 44 
18.  คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 1 2 23 25 
19.  คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 2 4 22 26 
20.  คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 3 3 27 30 
21.  คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 4 (ม.6) 3 15 18 
22.  ภาษาต่างประเทศ  MEP 3 12 15 

 รวมบริหารธรุกิจ 35 421 456 
23.  บริการอาหารและเครื่องดื่ม 1  (ทวิ) 2 33 35 
24.  บริการอาหารและเครื่องดื่ม 2  (ทวิ) 4 42 46 
25.  การท่องเที่ยว (ทวิ) 1 25 26 

 รวมการโรงแรมและบริการ 7 100 107 

 รวมนักศึกษาท้ังสิ้น 91 625 716 

 

              ข้อมูล ณ  10  มิถุนายน  2558 
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จ านวนนักเรียน นักศึกษา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) 
จ าแนกตาม สาขางานและเพศ 

 

ที ่ สาขางาน ชาย หญิง รวมจ านวน 

1 การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง 0 3 3 
2 การประกอบอาหาร ๑  (ทวิภาคี) 9 26 35 
3 การประกอบอาหาร ๒   3 24 27 
4 การประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างฯ (ทวิภาคี) 17 0 17 
5 ธุรกิจงานประดิษฐ์ 2 11 13 
6 การจัดการงานคหกรรมโรงแรม 0 6 6 
  รวมคหกรรม 31 70 101 
7 การบัญชี 1 2 41 43 
8 การบัญชี 2 0 43 43 
9 การบัญชี 3 0 40 40 

10 การบัญชี 4 1 38 39 
11 การบัญชี 5  กลุม่ ม.6 0 18 18 
12 การบัญชี 6  (ทวิ) 0 37 37 
13 การตลาด 3 37 40 
14 ธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป(ทวิ) 0 6 6 
15 การเลขานุการ 0 16 16 
16 การจัดการส านักงาน 0 36 36 
17 การจัดการทั่วไป 0 32 32 
18 การพัฒนาเว็บเพจ 5 18 23 
19 เทคโนโลยีส านักงาน 1 0 29 29 
20 เทคโนโลยีส านักงาน 2 0 30 30 
21 เทคโนโลยีส านักงาน 3  (ม.6) 0 24 24 
22 ภาษาอังกฤษ  MEP 1 8 9 
  รวมบริหารธรุกิจ 12 453 465 

23 บริการอาหารและเครื่องดื่ม ๑  (ทวิภาคี) 0 40 40 
24 บริการอาหารและเครื่องดื่ม ๒  (ทวิภาคี ม.6) 3 35 38 
25 มัคคุเทศก์ศลิปวัฒนธรรม  (ทวิภาคี) 5 18 23 

 รวมการโรงแรมและบริการ 8 93 101 
 รวมนักศึกษาท้ังสิ้น 51 616 667 

 

              ข้อมูล ณ  10  มิถุนายน  2558 
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จ านวน นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2558 

หลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
จ าแนกตาม สาขางานและเพศ 

 
 
ที ่

สาขาวิชา ชาย หญิง รวมจ านวน 

1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 15 18 
  รวมบริหารธุรกิจ 3 15 18 
 รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 3 15 18 

             ข้อมูล ณ  10  มิถุนายน  2558 
 
 
 

จ านวน นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 
จ าแนกตาม สาขางานและเพศ 

 
ที ่ สาขาวิชา ชาย หญิง รวมจ านวน 
1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 18 22 
  รวมบริหารธุรกิจ 4 18 22 
 รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 4 18 22 

              ข้อมูล ณ  10  มิถุนายน  2558 
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1.3 ระบบโครงสร้างบริหาร เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากร
ไดร้่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมประเมินผลร่วมปรับปรุง  จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงาน ตาม
ค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ท่ี 893/2558 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 ดังน้ี   
 

 
   

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   ฝ่ายวิชาการ 
 นายนภนต์  สุขประจันทร ์   นายสายนัต์  แสงสุริยันต ์   นางสภุาณี  ภารพบ   นายอดุมศกัดิ์  มะหมีน 
           

 งานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนและงบประมาณ   งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา   แผนกวิชาสามัญ 

 นางศิริเพญ็  จันทร์ประเสริฐ   นางอุไรรัตน ์ ศุภจิตตากร   นายรพีพัฒน ์ พรหมดนตร ี   นายภักดี  เรอืงศร ี
           

 งานบคุลากร   งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ   งานครทูีป่รกึษา   แผนกวิชาสัมพันธ ์
 นางสาวสกุาญจน์ดา  ย่ีสุ่นแซม   นายปณชัย  เพชรปาน   นางมาลัย  ชขูันธ ์   นางปิยนุช  ชแูสง 
           

 งานการเงิน   งานความร่วมมือ   งานปกครอง   แผนกวิชาอาหารฯ 
 นางกรรณกิา  แซ่ตั่น   นางณัตฐิา  เพช็รแก้ว   นายสมพงศ์  วรรณถนอม   นางทิพวรรณ  อินทรเ์กตุ 
           

 งานบญัช ี   งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   แผนกวิชาคหกรรมฯ 

 นางเอมอร  เพชรชว่ย   นายศุภชัย  แสนเดช   นางภาวนา  วัฒนา   นางเพียงเพ็ญ  อ่อนแกว้ 
           

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

 งานอาคารสถานท่ี   งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ   งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน   แผนกวิชาการบัญชี 
 นายคมกริช  พลเดช   นางพวงพิศ  ชวูงษ ์   นางเพ็ญศรี  ตนัติสทุธิเวท   นายธีระชัย  จินตุลา 
           

 งานทะเบยีน   งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษา      แผนกวิชาการตลาด 

 นางสาวสนุีย์  แสงสุวรรณ   นางสาวอรอุมา  ส่งบ าเพ็ญ      นางเบญจง  วรรณมาศ 
           

 งานประชาสัมพนัธ ์   หน่วยควบคุมภายในสถานศกึษา      แผนกวิชาการเลขานกุาร 
 นางกนัป์หา  เก้าเอี้ยน   นางนรินทร์  นวลเจริญ      นางวราพร  บรรจงเส้น 
           

          แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
          นายอุทิศ  ลีละวฒัน ์
           

          แผนกวิชาการจดัการทั่วไป 

          นางสาวปานทิพย์  จนัทรเรืองฤทธิ์ 
           

          แผนกวิชาโรงแรมและบรกิาร 
          นางสาวจตพุร  กิจผลิต 
           

          แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว 

          นางวรณัน  พงษ์จีน 
           

        
 

  แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 
          นางนุชนาถ  หนุมาศ 
                             งานพฒันาหลักสตูรการเรียนการสอน 

          นางนรินทร์  นวลเจริญ 
           
          งานวัดผลและประเมินผล 
          นางทวรีัตน์  อิสรธราดล 
           

          งานวิทยบรกิารและห้องสมุด 
           นางสมพิศ  โยมา 
            

          งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          นางสาวจตพุร  ตรีตรง 
           

          งานสื่อการเรียนการสอน 
 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 
นำยสุรพล  โชตธิรรมโม 

คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 
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          นายสุรพล  รังสฤษตกิุล 
 

1.4 เกียรติประวตัิของสถานศึกษา 
 1.4.1 ปัจจุบันสถานศึกษามีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัล ซึ่งถือเป็นเกียรตปิระวัติ       
     ของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2558  ดังนี้       
 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 
 
 

1) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ ให้ตกแต่ง
สถานท่ีในงานพระราชทานปรญิญาบัตร ของมหาวิทยาลัยฯ    
ณ อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ าเภอท่าศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกปีการศึกษาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันใน
ภาพเป็นผลงานของปีการศึกษา 2558 
 

 
2)  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   
ได้รับเกียรติบัตร  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับ
คุณภาพดีมาก  จากการประเมินคณุภาพภายนอกทั้งสามรอบ  
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  ในงานประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ  ประจ าปี   พ.ศ.2558  ณ ศูนย์นิทรรศการและ  
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

3) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
ผ่านการประเมิน  คุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด  ปีการศึกษา 2557   ด้วยคะแนนเฉลี่ย  4.99    
ระดับคณุภาพดีมาก 
 
 
 
 

 
4) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   
ได้รับรางวัล สถานศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจรยิธรรม 
ระดับประเทศ  โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยธนาคารออมสินร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ณ  ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ 
เมื่อวันท่ี  1  ธันวาคม  2558 

 5) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
ได้รับรางวัล เป็นองค์กรทีม่ีบุคลากรสวมหมวกนิรภยัฯ 100 % 
โดยคณะกรรมการกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 
ในงานสัมมนาการสรา้งมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัย   
ทางถนน เมื่อวันท่ี 28-29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์  
จังหวัดนนทบุรี   
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 6) ได้รบัรางวัลชนะเลิศอันดบั 1 ประเภทอาชีวศึกษา   
โครงการ Chinaworld Fashion Design Contest 2015 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท กลุ่มเซ็นทรลั จ ากัด  และ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ณ ศูนย์การค้า Chinaworld Phahurat 

 7) ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ  โครงการประกวดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐจ์ากวัสดเุหลือใช้  ระดบัประเทศ  ปี 2558        
ช่ือผลงาน โคมไฟเครื่องแขวนจากกระดาษวอลเปเปอร์  ได้รบั
เงินรางวัลห้าหมื่นบาท  พร้อมถ้วยรางวัลและ    เกียรติบตัร  
จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 8) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับเกยีรติบตัร     
ในการผ่านเข้ารอบ  โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้  ระดับประเทศ ปี  2558  ช่ือผลงานชุดราตรี
พิลาศ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 9) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช ไดร้ับรางวัล ชนะเลิศ
อันดับ 3  สถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจการด าเนินงานตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษา โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2558  จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 10) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
ได้รับเกียรติบัตร เป็นสถาบันการศึกษาที่มีจ านวน  ผู้ส่งผลงาน
เข้าประกวดมากที่สดุ ประเภท ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ในการประกวดค าขวัญ การแข่งขนักีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ  ครั้งท่ี 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์”  

 11) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือ
ใช้ ระดับประชาชนท่ัวไป ช่ือผลงาน MACHA RATREE  และ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ช่ือผลงาน สวรรค์เมืองใต้ โครงการ
ประกวดสร้างสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559    
เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2559 จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 

12) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   
ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
“สะพานภาษาจีน-ศรีนครคัพ “ ครั้งท่ี 5 วันที่ 20 ธันวาคม 
2558 ณ สถาบันขงจื่อ โรงเรียนศรีนคร อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา  ได้รับรางวัลชนะเลศิ และรองชนะเลิศในทักษะ
ย่อยหลายประเภท 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ

ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒5 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 
ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์  2559  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

 

1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ประกวดดนตรีไทย    
ประเภทเครื่องดีด (จะเข้) 
 
 
 

 

 

 

2) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ  
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 
 
 

 3) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  ระดับ ปวช. 
 
 
 
 

 4) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1  
การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  ระดับ ปวส. 
 
 
 

 5) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1  
การแข่งขันพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

   6) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 26  ปีการศึกษา 2558  
ระหว่างวันที่  21 - 25  ธันวาคม  2558  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง  จังหวัดตรังดังนี้  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 

 2) ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
การแข่งขันทักษะธุรกิจค้าปลีก 
ประเภทกาแฟโบราณ 

 3) ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช.   

 4) ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดนอนสตร ี
อายุระหว่าง 15-20 ปี ระดับ ปวช.   

 5) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน  

 6)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  การประกวดดนตรไีทย 
ชนิดเครื่องดนตรี จะเข้    

 7) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  การประกวดร้องเพลง 
เพลงไทยสากลหญิง 
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

   8) ได้รับรางวัลชนะเลิศ    
การประกวดพิธีกรและแดนเซอร์  
ประกอบนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง   
 
 
 
 
 

 9) ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
การแข่งขันพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 

 10) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้แบบไทย  ระดบั ปวส. 

 11) ได้รับรางวลัชนะเลิศ    
การประเมินองค์การมาตรฐานดเีด่น ระดับภาค  ภาคใต้  
สถานศึกษาขนาดใหญ่  
 

 12) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1   
ทักษะ การประยุกต์ดอกไม้ในทอ้งถิ่น  ระดับ ปวช. 
 

   13) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  การประกวดดนตรไีทย 
ชนิดเครื่องดนตรี  ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง) 

 14) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1   
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย   
ชนิดเครื่องดนตรี  ซอด้วง   
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

   15)  ได้รับรางวลั  รองชนะเลิศ  อันดับ 1 
การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดท างานสตรี 
อายุระหว่าง 25-30 ปี  ระดับ ปวส.   

   16) ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว 
ระดับ ปวช.   

 17) ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว 
ระดับ ปวส.   

 18) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1   
การแข่งขันทักษะพูดสาธิตภาษาอังกฤษ   

 19) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2   
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  การประกวดร้องเพลง 
เพลงไทยลูกทุ่ง  

 20) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2   
การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการบัญชี        
ระดับ ปวส. 

 21) ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ  อันดับ 2 
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
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 1.4.2 ปัจจุบันผู้บริหารและครูของวิทยาลัยฯ  มีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัล       
 ประจ าปีการศึกษา  2558  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 
      

 
  

1) ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อ านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช (นายสุรพล  โชตธิรรมโม) รองผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารทรัพยากร  (นายนภนต์  สขุประจันทร์)   
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ (นายอุดมศักดิ์ มะหมีน)  
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
(นางสุภาณี  ภารพบ)  และรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ (นายสายันต์  แสงสรุิยันต์)  ความร่วมมือของคณะ
ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทกุท่านมีผลงานดีเด่น 
เป็นที่ประจักษ์ดังปรากฏในเกียรติประวัติของสถานศึกษา     
ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  

 2) นางสุภาณี  ภารพบ  รองผู้อ านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช ไดร้ับรางวัลผู้บรหิารดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2558 เมื่อ
วันท่ี 16 มกราคม 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

 3) นางณัติฐา  เพชรแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ   
ได้รับรางวัลสมเด็จเจา้ฟ้ามหาจักรี 
เมื่อวันท่ี  2  ตุลาคม  2558 
ณ  โรงแรมเซ็นทรลัเวิดล์ ราชประสงค์  กรุงเทพมหานคร 

 4) นางสุธาทิพย์  แสนเดช  ครูช านาญการพิเศษ 
ได้รับเชิญไปออกรายการบา่ยนี้มีค าตอบ ทางสถานีโทรทัศน์
โมเดริ์นไนท์ ทีวี (ช่อง 9) ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 หัวข้อ  
“การประเมินคณุภาพภายนอก สง่ผลกระทบต่อการเรียนการ
สอน จริงหรือไม่” 

 
 
 
 
 

5.) นางสาวเพ็ญพสิุทธ์ิ เพชร์แก้ว  ครูช านาญการพิเศษ         
- ได้รับเกียรติบัตร เป็นครูผู้ควบคุม การประกวดสรา้งสรรค์
สิ่งประดิษฐจ์ากวัสดเุหลือใช้ ปี 2558 ผ่านเข้ารอบโครงการ
ประกวดสร้างสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับประเทศ  
ปี 2558 ช่ือผลงานชุดราตรีพิลาศ จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-ได้รับเกียรติบัตร เป็นครูผู้ควบคุม การประกวดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐจ์ากวัสดเุหลือใช้ ปี 2559 ประเภทเครื่องแต่งกาย
จากวัสดุเหลือใช้ ระดับประชาชนทั่วไป ช่ือผลงาน MACHA 
RATREE เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2559 จากส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
-ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการออกแบบ
และตัดเย็บชุดนอน ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในงานมหกรรม
อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 
 
 
 
 

5) นางสุจิรา  ปิ่นสญชัย  ครูช านาญการพิเศษ   
- ได้รับเกยีรติบตัรโครงการ  “ครดูีมีทุกวัน” ของ สกสค.   
ระดับจังหวดั 2559 
- ครูผู้ควบคุม การประกวด “นวตักรรมแห่งชาติ”  ช่ือผลงาน   
“น้ าผัดไทยมะม่วง”  จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ  โรงแรมเซ็นธาราแกรนด์ แอท 
เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันท่ี  5  ตุลาคม  2558 

 
 
 
 
 
 

นางภาวนา  วัฒนา  ครูช านาญการพิเศษ 
- ได้รับเขม็เชิดชูเกียรติและเกียรตบิัตร “ครผูู้สอนดเีด่น”   
ประจ าปีการศึกษา  2558  จากคุรุสภา 
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะ การประกวด
ดนตรีไทย  ประเภทเครื่องดีด (จะเข้) ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ     
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจ าปี
การศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์  2559             
ณ อาชีวศึกษานครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะ การประกวด
ดนตรีไทย  ประเภทเครื่องดีด (จะเข้) ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ชนิดเครื่องดนตรี  ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง) ได้รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 และ ชนิดเครื่องดนตรี  ซอด้วง ได้รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้       
ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-25 
ธันวาคม 2558  ณ อาชีวศึกษจังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 

นายรพีพัฒน์  พรหมดนตรี  ครูช านาญการ 
- ได้รับเขม็เชิดชูเกียรติและเกียรตบิัตร “ครผูู้สอนดเีด่น”   
ประจ าปีการศึกษา  2558  จากคุรุสภา 
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม นักศึกษาองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในการประกวดองค์การมาตรฐานดีเด่น 
ระดับชาติ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจ าปี
การศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์  2559          
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม นักศึกษาองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในการประกวดองค์การมาตรฐานดีเด่น 
ระดับภาค ภาคใต้ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 
26 ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21 - 25  ธันวาคม  
2558  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
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นายสมพงศ์  วรรณถนอม  ครูช านาญการพิเศษ 
- ได้รับเขม็เชิดชูเกียรติและเกียรตบิัตร “ครผูู้สอนดเีด่น”   
ประจ าปีการศึกษา  2558  จากคุรุสภา 

 
 
 
 

นางนุชนาถ  หนุมาศ  ครูช านาญการ 
- ได้รับเขม็เชิดชูเกียรติและเกียรตบิัตร “ครผูู้สอนดเีด่น”   
ประจ าปีการศึกษา  2558  จากคุรุสภา 
 

 นางอุไรรัตน์  ศภุจิตตากร  ครูช านาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านการสอน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 16 
มกราคม 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนคินครศรีธรรมราช  
      

 
 
 
 
 
 

นายธีระชัย  จินตลุา  ครูช านาญการพิเศษ 
-ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านนวัตกรรม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 16 
มกราคม 2558  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนคินครศรีธรรมราช   
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขัน ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 26 ประจ าปี
การศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558           
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
 

 
 
 
 

นางพวงพิศ  ชูวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านคณุธรรม จริยธรรม  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2559    
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช   

 
 
 
 

นางเพียงเพ็ญ  อ่อนแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ 
-ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม          
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี 
พ.ศ.2559  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558  ณ หอประชุม
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
-ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขัน การประยุกต์
ดอกไม้ในท้องถิ่น  ระดับ ปวช.  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 
26 ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 
2558  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
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 นางสาวดาราณี  ชาล ี  ครูช านาญการ 
ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านการปฏบิัติตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2559  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  

 
 
 
 
 
 

นางสาวภัครวดี  สุดประเสริฐ   ครูอัตราจา้ง 
- ได้รับรางวัลครดูีเด่น ด้านกิจกรรม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2559  เมื่อวันที่ 
16 มกราคม 2558  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช   
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันการประกวด    
ร้องเพลง เพลงไทยสากลหญิง  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การประกวดร้องเพลง  เพลงไทยลกูทุ่งชาย ซึ่งได้รับรางวัล    
รองชนะเลิศอันดับ 2   ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  
ภาคใต้  ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2558   ระหว่างวันที่      
21-25 ธันวาคม 2558  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง  
 

 
 
 
 
 
 

นางวรณัน  พงษ์จีน    ครูช านาญการ 
 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะ   
การประกวดการจดัท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวช.   
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ  
และการประกวดการจดัท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  ระดับ 
ปวส. ซึ่งไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559  ณ อาชีวศึกษา
นครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค ์
  
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะ   
การประกวดการจดัท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวช.  
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   
การประกวดการจดัท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวส. 
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
ในการประชุมวิชาการองคก์ารนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 26 ประจ าปี
การศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 21 - 25  ธันวาคม  2558   
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
 
 



 39 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
นายนิรุตต์  สระบัว  ครูอัตราจ้าง 
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม นักศึกษาองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในการประกวดองค์การมาตรฐานดีเด่น 
ระดับชาติ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจ าปี
การศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์  2559          
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม นักศึกษาองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในการประกวดองค์การมาตรฐานดีเด่น 
ระดับภาค ภาคใต้ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 
26 ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21 - 25  ธันวาคม  
2558  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาววรรณรตัน์  เครือจันทร์  ครูอัตราจ้าง 
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม นักศึกษาองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในการประกวดองค์การมาตรฐานดีเด่น 
ระดับชาติ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจ าปี
การศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์  2559          
ณ อาชีวศึกษานครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม นักศึกษาองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในการประกวดองค์การมาตรฐานดีเด่น 
ระดับภาค ภาคใต้ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้       
ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21 - 25  
ธันวาคม  2558  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
 

 
 
 
 
 
 

 
นางพัชนี  โกมัย  ครูช านาญการ 
-ได้รับเกียรติบัตรเป็นครผูู้ควบคมุ การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจ าปี
การศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์  2559          
ณ อาชีวศึกษานครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค ์
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นางสาวพรรณวดี  พลอยมี  ครูอัตราจ้าง 
ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ควบคมุ การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศ  
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 26 ประจ าปี
การศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21 - 25  ธันวาคม  2558       
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 

นางมาลยั  ชูขันธ ์  ครูช านาญการ                                    
-ได้รับเกียรติบัตรเป็นครผูู้ควบคมุ  การแข่งขันทักษะพูดสาธิต
ภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 26 ประจ าปี
การศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21 - 25  ธันวาคม  2558       
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวคันธรส  วิทยาภิรมย์ ครูอัตราจ้าง  
 
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะสุนทรพจน์
ภาษาจีน ซึ่งไดร้ับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจ าปี
การศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์  2559          
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  
 
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะสุนทรพจน์
ภาษาจีน ซึ่งไดร้ับรางวลัชนะเลศิ 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 26  
ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21 - 25  ธันวาคม  
2558  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
 
- ไดร้ับเกียรติบตัร เป็นครูผู้ควบคมุ การแข่งขันทักษะ
ภาษาจีน ”สะพานภาษาจีน –  ศรีนครคัพ” ครั้งท่ี 5   
ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา โรงเรยีน
ในภาคใต้   วันท่ี 20 ธันวาคม ๒๕๕8    ณ สถาบันขงจื่อ
โรงเรียนศรีนคร  อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ และรองชนะเลิศในทักษะย่อยหลายประเภท 
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 
 
 
 
 
 

นางวิลาวัลย์  เกตุแก้ว  พนักงานราชการ(ครู) 
-เป็นครูผู้ควบคุม การประกวดสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ 
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้        
ปี 2558 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือ
ใช้  ระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา (ปวส.) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ช่ือผลงาน “โคมไฟเครื่องแขวนจากกระดาษวอลเปเปอร์”  
จัดโดย  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไดร้ับ
เกียรติบตัรพร้อมเงินรางวัล  50,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 

นายรณธิชัย  ชุมศร ี ครูอัตราจ้าง 
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขัน การประยุกต์งาน
ดอกไม้แบบไทย  ระดับ ปวส.  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 26  
ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558           
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
 

 
 
 
 
 
 

นางลัดดา  ร่วมสุข  ครูอัตราจ้าง 
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขัน การประยุกต์
ดอกไม้ในท้องถิ่น  ระดับ ปวช.  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้   
ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-25 
ธันวาคม 2558   ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
 

 
 
 
 
 
 

นางสาวอรอุมา  ส่งบ าเพญ็  ครูช านาญการ 
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขัน การแข่งขันทักษะ
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการบญัชี ระดับ ปวส.   ซึ่งได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  
ภาคใต้  ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-
25 ธันวาคม 2558  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
 

 
 
 
 
 
 

นางอารี  มีบุญมาก   ครูช านาญการ 
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บชุดท างานสตรี อายุระหว่าง 25-30 ปี  
ระดับ ปวส.  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 26  
ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558           
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 
 
 
 
 
 

นางจรวยรัตน์  บญุชูวงศ์   ครูช านาญการพิเศษ 
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บชุดท างานสตรี อายุระหว่าง 25-30 ปี  
ระดับ ปวส.  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 26 ประจ าปี
การศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558           
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 

นางสาวเพ็ญนภา  สมบันดาล  ครูช านาญการ 
-ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 26 ประจ าปี
การศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-25 ธนัวาคม 2558           
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
 

 
 
 
 
 
 

นายเกรียงไกร  สมถวลิ  ครูช านาญการ 
-ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การประกวดพิธีกรและ    
แดนเซอร์ ประกอบนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศ   ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้       
ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-25 
ธันวาคม 2558  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
 

 
 
 
 
 
 

นางสาวจุฑาทิพย์  มีแก้ว   ครูอัตราจ้าง 
-ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การประกวดพิธีกรและ    
แดนเซอร์ ประกอบนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศ   ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้       
ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-25 
ธันวาคม 2558  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
 

 
 
 
 
 
 

นางสาวภัสราพร  สังข์งาม   ครูอัตราจ้าง 
-ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การประกวดพิธีกรและ    
แดนเซอร์ ประกอบนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศ   ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้       
ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-25 
ธันวาคม 2558  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 
 
 
 
 
 

นางเบญจง  วรรณมาศ  ครูช านาญการพิเศษ 
-ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  ทักษะการเขียนแผนธรุกิจ  
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 26 ประจ าปี
การศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558           
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
 

 
 
 
 
 
 

นางสาวกมลชนก  พลเดช   ครูอัตราจ้าง 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 26 ประจ าปี
การศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558           
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
 

 
 
 
 
 
 

นายคมกริช  พลเดช  พนักงานราชการ(ครู) 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะธุรกิจค้า
ปลีก ประเภทกาแฟโบราณ ซึ่งได้รบัรางวัลชนะเลิศ  
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 26 ประจ าปี
การศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558           
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

 นางสาวเพ็ญนภา หนุ่มนา  ครูอัตราจ้าง 
- ครูผู้ควบคุม  ได้รับรางวลัชนะเลศิอันดับ 1 ประเภท
อาชีวศึกษา   โครงการ Chinaworld Fashion Design 
Contest 2015 ภายใต้ความร่วมมือระหวา่งบริษัท กลุ่ม
เซ็นทรัล จ ากดั  และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  ณ ศูนย์การค้า Chinaworld Phahurat 
กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 10 สงิหาคม 2558 
-ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการออกแบบ
และตัดเย็บชุดนอน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 
2558 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558  ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 
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 1.4.3 ปัจจุบันนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัล            
ปีการศึกษา 2558  ดังนี้  

1.4.3.1 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกและได้รับรางวัล จากการสอบคัดเลือก 
และการแข่งขันทักษะกับหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย 11 ประเภท  ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

 

1) นางสาวธัญศวรรณ  ปรีดาศักดิ ์  นักศึกษาระดับ  ปวส.2 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   ได้รับรางวัลนักเรยีนดีเด่น           
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ โครงการประกวด
โรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคณุธรรมจรยิธรรม  โดยธนาคาร
ออมสินร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา           
ณ ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่  เมื่อวันท่ี  1 ธันวาคม 2558 
 

 

 

 

2) น.ส.นันทกา  เพ็ญบูรณ์  น.ส.พิชญา  สันมะ และ 
น.ส.สริิภัทรา  แวดาโอะ    นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2  
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ 
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2558  
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดเุหลือใช้  
ระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา (ปวส.) ประเภทประชาชนท่ัวไป   
ช่ือผลงาน “โคมไฟเครื่องแขวนจากกระดาษวอลเปเปอร์”       
จัดโดย  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  50,000 บาท 
 

 3) นางสาวกมลรัตน์  ชุมเปยี  นางสาวนพัชญา  คงเรือง   
และนางสาวพรอนันต์  สะอิ้งทอง  นักเรียนระดับ ปวช.2  
สาขาแฟช่ันดีไซน์ ได้รบัรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
ประเภทอาชีวศึกษา  โครงการ China world fashion Design 
Contest 2015  ภายใต้ความร่วมมือระหวา่งบริษัทกลุ่มเซ็นทรลั
จ ากัดและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ณ  ศูนย์การค้า China world Phahurat  กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันท่ี  10  สิงหาคม  2558 
 
 

 4) นางสาวสุจิตรา  นามเสาร์  นายเกียรติศักดิ์  นะประสิทธ์ิ  
และนางสาวสุภาพร  หนูเกลีย้ง   นักศึกษาระดบั ปวส.1  
สาขาวิชาการประกอบอาหาร  ได้รับรางวลัชมเชย   
เนื่องในวนั “นวตักรรมแห่งชาติ”  ช่ือผลงาน “น้ าผัดไทยมะม่วง”  
จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์
ณ  โรงแรมเซ็นธาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว  
กรุงเทพมหานคร   เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  2558 
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 5) นายกัมปนาท  เขียวมา  นักเรยีนระดับชั้น ปวช.3         
แผนกวิชาการบัญชี  ไดร้ับรางวัล เด็กและเยาวชนดเีด่น         
และน าช่ือเสยีงมาสู่ประเทศชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2559  
เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาท                        
จากพลเอกประยุทธ์ิ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี             
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันท่ี 7 มกราคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี  
ท าเนียบรัฐบาล  กรุงเทพมหานคร 
 

 6) นางสาวนงลักษณ์  เดชทองค า  นักเรียนระดับชั้น ปวช.3         
แผนกวิชาการบัญชี  ไดร้ับรางวัล เด็กและเยาวชนดเีด่น         
และน าช่ือเสยีงมาสู่ประเทศชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2559  
เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาท                        
จากพลเอกประยุทธ์ิ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี             
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันท่ี 7 มกราคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี  
ท าเนียบรัฐบาล  กรุงเทพมหานคร 
 

 7) นางสาวนิศาชล  สดแก้ว  นักเรียนระดับชั้น ปวช.3         
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ MEP  ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชน
ดีเด่น และน าชื่อเสยีงมาสู่ประเทศชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 
2559 เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล  และรับโอวาท   
จากพลเอกประยุทธ์ิ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันท่ี 7 มกราคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี  
ท าเนียบรัฐบาล  กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

8) น.ส.อังฐิตา  พลอยสุกใส  ไดร้บัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภทนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในการ
ประกวดค าขวญั การแข่งขนักีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ    
ครั้งท่ี 37 “นครศรีธรรมราชเกมส”์ 
 
 

 9) น.ส.วรรณดา  โละขอ  ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทนักศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในการประกวดค าขวัญ การ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหง่ชาติ  ครั้งท่ี 37 
“นครศรีธรรมราชเกมส์” 
 
 

 10) น.ส.สุกญัญา  เอียด   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง       
สาขาแฟช่ันเทคโนโลยี   การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ      
ครั้งท่ี 26  ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11    
สุราษฎร์ธานี  ระหวา่งวันท่ี 8-11 กรกฎาคม 2558 
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 11) นายสวัสตติ์  ทองรักจันทร์ นางสาวสิริกาญจน์  ตันตระกลู 
นายภาณุพงศ์  สังขมา นางสาวญาณิศา  สังข์ทอง  
นางสาวรสิกา  ทอง นางสาวสรุีรัตน์  นิลเอก  
นางสาววิญาดา  ขวัญคาวิน  นางสาวศานันทินี  ทองแก้ว   
นางสาวกรรณิการ์  นลิสุวรรณ  นางสาวสุดาวรรณ  ซังขาว 
นางสาวพิชญา  ชุมศรี  นางสาวอุทุมพร  ขวัญนาค   ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันละครภาษาจีน ช่วงช้ันท่ี 4    
ในการแข่งขันทักษะภาษาจีน “สะพานภาษาจีน –  ศรีนครคัพ” 
ครั้งท่ี 5  ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา 
โรงเรียนในภาคใต้   วันท่ี 20 ธันวาคม ๒๕๕8  ณ สถาบันขงจื่อ
โรงเรียนศรีนคร  อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

 12) นางสาวณัฐชยา ณ นคร และ นางสาวสุดารัตรน์  แสงมณี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลงช่วงช้ันท่ี 4 
ในการแข่งขันทักษะภาษาจีน “สะพานภาษาจีน –  ศรีนครคัพ” 
ครั้งท่ี 5  ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา 
โรงเรียนในภาคใต้   วันท่ี 20 ธันวาคม ๒๕๕8  ณ สถาบันขงจื่อ
โรงเรียนศรีนคร  อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

 13) นางสาวศศิกานต์ ห้องเส้ง ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2       
การแข่งขันเขียนอักษรจีน ช่วงช้ันท่ี 4  ในการแข่งขันทักษะ
ภาษาจีน “สะพานภาษาจีน – ศรีนครคัพ” ครั้งท่ี 5  ระดับชั้น
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา โรงเรียนในภาคใต้   
วันท่ี 20 ธันวาคม ๒๕๕8  ณ สถาบันขงจื่อโรงเรียนศรีนคร           
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

 14) นางสาวอารยา  ส าอางศรี ได้รับรางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2 
การแข่งขันสอบค าศัพท์ ช้ันท่ี 4   ในการแข่งขันทักษะภาษาจีน    
“สะพานภาษาจีน –  ศรีนครคัพ” ครั้งท่ี 5  ระดับชั้น
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา โรงเรียนในภาคใต้   
วันท่ี 20 ธันวาคม ๒๕๕8  ณ สถาบันขงจื่อโรงเรียนศรีนคร  
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

 15) นางสาวพิมลภัทร ภูมินิยม นายกฤษฏา จันจาลักษณ์ และ
นายณัฐนันท์ สุขบางนบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันการละเล่นจีน ช่วงช้ันท่ี 4 ในการแข่งขันทักษะภาษาจีน 
“สะพานภาษาจีน –  ศรีนครคัพ” ครั้งท่ี 5  ระดับชั้น
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา โรงเรียนในภาคใต้   
วันท่ี 20 ธันวาคม ๒๕๕8  ณ สถาบันขงจื่อโรงเรียนศรีนคร  
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

 16) นางสาวสิรลิักษณ์ แซห่ลี  และนางสาวเสาวลักษณ์ เถาวัลย์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันความรู้ด้าน
วัฒนธรรมจีน ช่วงช้ันท่ี 3,4 ในการแข่งขันทักษะภาษาจีน 
“สะพานภาษาจีน –  ศรีนครคัพ” ครั้งท่ี 5  ระดับชั้น
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา โรงเรียนในภาคใต้   
วันท่ี 20 ธันวาคม ๒๕๕8  ณ สถาบันขงจื่อโรงเรียนศรีนคร  
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
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1.4.3.2 นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 
๒5 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์  2559  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 

 

1) นายสุวัฒน์  สุขเกษม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะ
วิชาพื้นฐาน  ประกวดดนตรีไทย  ประเภทเครื่องดดี (จะเข้)        
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 
2558 ระหว่างวันท่ี 1-5 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค ์

 

 

 

2) นักศึกษาองค์การวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชได้รับ
รางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ  ครั้งท่ี 
25 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันท่ี 1-5 กุมภาพันธ์ 2559          
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค ์

 3) น.ส.วรางคณา  จันทร์อุดม  น.ส.นันท์นภัส  รอดทอง         
และนายรัสเซีย  เหล่าเทิดเกียรติ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ประเภทการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  ระดับ ปวช. 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 25 ปีการศึกษา 
2558 ระหว่างวันท่ี 1-5 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค ์

 4) น.ส.เจนจิรา  เยี่ยมแสง และ น.ส.สุพัตรา ประเทืองศิริวงค์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
ประเภทการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวส. 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 25 ปีการศึกษา 
2558 ระหว่างวันท่ี 1-5 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค ์

 5) น.ส.อรรวินท์  อุลิตผล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
การแข่งขันพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพวิเตอร ์  ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2558 ระหว่าง   
วันท่ี 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค ์

   6) น.ส.ภาณมุาศ คุ้มกระโทก ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน  ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ครั้งท่ี 25 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันท่ี 1-5 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์        
จังหวัดนครสวรรค ์
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1.4.3.3 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่างชนะเลิศ และ
รางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 26  ปีการศึกษา 2558  
ระหว่างวันที่  21 - 25  ธันวาคม  2558  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง  จังหวัดตรัง ดังนี้  

 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 1) น.ส.กนกวรรณ  บัวพูน  น.ส.นริศรา  สุวรรณธนู และ      
น.ส.จิราพรรณ  อุณพันธ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งท่ี 26  
ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันท่ี  21 - 25  ธันวาคม  2558  
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง  
 

 

 
 
 

 

2) นายธนภัทร  ร่วมพันธ์ และ น.ส.อุดมพร  อุ่นเรือง          
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะธุรกิจค้าปลีก 
ประเภทกาแฟโบราณในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ภาคใต้  ครั้งท่ี 26  ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันท่ี  21 - 25  
ธันวาคม  2558  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง   
 

 3) น.ส.นงลักษณ์  เดชทองค า และ น.ส.ณัฐการด์ ลีลากร 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี  ระดับ ปวช.  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ     
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับ
ภาค ภาคใต้  ครั้งท่ี 26  ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันท่ี  21 
- 25  ธันวาคม  2558   ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง   
 

 4) นายธีรภัทร  ปัญญาเพียร  น.ส.เจนจิรา  คงเส้ง  และ       
น.ส.ลักษนารา  เพ็ชรวสันต์  ได้รบัรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดนอนสตร ี
อายุระหว่าง 15-20 ปี ระดับ ปวช.  ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งท่ี 26 ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันท่ี  
21 - 25 ธันวาคม 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง  
 

 5)  นางสาวภาณุมาศ  คุ้มกระโทก   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งท่ี 26  ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันท่ี  
21 - 25 ธันวาคม 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง  
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   6)  นายสุวัฒน ์ สุขเกษม  ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ   
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  การประกวดดนตรีไทย 
ชนิดเครื่องดนตรี จะเข้   ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค 
ภาคใต้  ครั้งท่ี 26  ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันท่ี 21 - 25  
ธันวาคม  2558 ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดตรัง   

 7) นางสาวจุฑารัตน์  จันทวงศ ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  การประกวดร้องเพลง 
เพลงไทยสากลหญิงในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ภาคใต้  ครั้งท่ี 26  ปีการศึกษา 2558   ระหว่างวันท่ี  21 - 
25  ธันวาคม  2558  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง   

   8) น.ส.อารญีา  แสงส่ง  น.ส.นภสัรา  หอยชูด  
น.ส.ธัญญารัตน์  กล้าปราบโจร   น.ส.อรอุมา  บุญรักษา   
น.ส.ดารณี  วัฒนาประดิษฐ์  น.ส.พุธิตา  สารานิตย์   
น.ส.กานต์พิชชา  นรนวล   น.ส.นนัทกา เพ็ญบูรณ์  
นายการณัย์  บางยับยิ่ว   นายศุภกร   คมข า    
นายสิทธิชัย การิกาญจน์   นายเดน่พงศ์  สุขมาก  
นายบุญสนอง  ศรรีะษา   นายมณตรี   สุขคง  
นายสุรศักดิ์ แสงสุวรรณ์    นายเพชรรัตน์  ขามพิทักษ์   
นายธนกฤต  บุญเลื่อง น.ส.รุ่งนภา  ศรีสุรักษ์      
น.ส.จิราพร จันธิปะ  น.ส.ณัฐธิดา  อนุมาศ   ได้รับรางวัลชนะเลิศ    
การประกวดพิธีกรและแดนเซอร์ ประกอบนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งท่ี 26  
ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันท่ี  21 - 25  ธันวาคม  2558  
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง   

 9) นางสาวอรรวินท์  อุลิตผล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
การแข่งขันพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพวิเตอร์ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งท่ี 26  ปีการศึกษา 2558  
ระหว่างวันท่ี  21 - 25  ธันวาคม  2558  ณ  อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 
 

 10) นายธรรมรินทร์  นะแก้ว  น.ส.ศิริภัทร  แวดาโอะ  และ       
น.ส.อรยา  สิงหพันธ์   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะ  การประยุกต์งานดอกไมแ้บบไทย  ระดบั ปวส. ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย      
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งท่ี 26  ปี
การศึกษา 2558  ระหว่างวันท่ี  21 - 25  ธันวาคม  2558  
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
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 11) นายณัฐพงศ์  พลโคตร   น.ส.นันทิยา  ช่ืนชนะ                 
น.ส.แวววรรณ  ศรีเฉลียว  และ น.ส.ลัดดา  แก้วแกมจันทร์       
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  ทักษะ การประยุกต์ดอกไม้  
ในท้องถิ่น  ระดับ ปวช. ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับ
ภาค ภาคใต้  ครั้งท่ี 26  ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันท่ี  21 
- 25  ธันวาคม  2558  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

   12) นางสาวกชกร สุทธิทน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  การประกวดดนตรีไทย 
ชนิดเครื่องดนตรี  ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง) ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งท่ี 26  ปีการศึกษา 2558  
ระหว่างวันท่ี  21 - 25  ธันวาคม  2558  ณ  อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

 13) นางสาวกนกกาญจน์  เกรียงณรงค์  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  
อันดับ 1  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  การประกวดดนตรไีทย  
ชนิดเครื่องดนตรี  ซอด้วง  ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งท่ี 26  ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันท่ี  
21 - 25  ธันวาคม  2558  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

   14)  น.ส.สุกัญญา เอียด  น.ส.จันทมณี  แสงทับ และ            
น.ส.อังคณา  ศรีชูทอง  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  อันดับ 1        
การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดท างานสตรี       
อายุระหว่าง 25-30 ปี  ระดับ ปวส.  ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งท่ี 26  ปีการศึกษา 2558  
ระหว่างวันท่ี 21-25 ธันวาคม 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

 15) นายวสวัตติ์  ทองรักจันทร ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันทักษะพูดสาธิตภาษาองักฤษ  ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งท่ี 26 ปีการศึกษา 2558  
ระหว่างวันท่ี  21 - 25  ธันวาคม 2558  ณ อาชีวศึกษา 
จังหวัดตรัง 
 

 16) นายนฤนาท  ปี่แก้ว   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2   
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  การประกวดร้องเพลง 
เพลงไทยลูกทุ่งชาย  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ภาคใต้  ครั้งท่ี 26  ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันท่ี  21 - 25  
ธันวาคม 2558  ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดตรัง 
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 17) นายจติวัต คชพลาย และ น.ส.เปรมฤทัย เลศิสุวรรณเสรี
ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  อันดับ 2  การแข่งขันทักษะโปรแกรม
ส าเรจ็รูปเพื่อการบัญชี ระดับ ปวส.ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 26 ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันท่ี 
21 - 25  ธันวาคม  2558  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

 18) น.ส.รักษ์ชนก  จันทร์ชาตรี  น.ส.ชานิภา  เปรมชนะวงศ ์
น.ส.จิดาภา  วรรณวิจิตร  น.ส.จารุกัญญ์  แวววรรณจติร ์
นายวัชรินทร์  รักษาชล  ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งท่ี 26 ปีการศึกษา 2558  
ระหว่างวันท่ี 21-25 ธันวาคม 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

  19) น.ส.วรางคณา  จันทร์อุดม  น.ส.นันท์นภสั  รอดทอง 
และนายรัสเซีย เหล่าเทดิเกียรติ ได้รับรางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 
การแข่งขันทกัษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ 
ปวช.ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 
26 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันท่ี 21-25 ธันวาคม 2558  
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

 20) น.ส.สุพัตรา  ประเทืองศิริสงศ์ และ น.ส.เจนจริา  เยี่ยมแสง  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดท าและ
เสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวส.  ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรม 
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งท่ี 26  ปีการศึกษา 2558  
ระหว่างวันท่ี 21-25 ธันวาคม 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

 21)  นายวชิราวุธ  ตั้งไล่  นายเขมชาติ  พุมเสน  นายหาญณรงค์  
ภิรมยาภรณ์  นายปวีณวัฒน์  สุขแก้ว น.ส.พิชิตา  ช่วยนุกูล  น.ส.วราลี 
ณ พัทลุง น.ส.นันทิพร จันทร์ทัก น.ส.อารยา ส าอางศรี  น.ส.รุจิเรข  
ยิ่งค านึง น.ส.ปัญณิกา สุขศรีนวล น.ส.ธิดารัตน์ พวงบุบผา น.ส.อุทุมพร  
ขวัญนาค  น.ส.ติณัฐชา  วิบูลศิลป์  น.ส.ณัฐิดา แสงศรี น.ส.สลิลทิพย์ 
ทองสง น.ส.ธิดารัตน์ ธรรมสังวาล นายภานุพงศ์  สังขมา นายกิตติศักดิ์  
ศรีใส นายทวีศักดิ์ กาญจนะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ สถานศึกษาขนาดใหญ่   ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 26  ปีการศึกษา2558 
ระหว่างวันท่ี 21-25 ธันวาคม 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
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1.5 ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนนิงานตามมาตรฐานการศึกษา 
      ของสถานศึกษา  

ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     
ประจ าปีการศึกษา 2558  ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
1.5.1 ผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 1. พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้       

มีทักษะและมีคุณธรรม 
1.5.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

2. พฒันาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นและ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มุ่งเน้นฐานสมรรถนะอาชีพ 

1.5.3 การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 3. บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
1.5.4 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  4. จัดสรรงบประมาณจัดกิจกรรมการบริการทางวชิาการ

วิชาชีพแก่ชุมชน 
1.5.5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์  หรือ
งานวิจยั 

5.  จัดสรรงบประมาณ ส่งเสริมผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาให้ท าวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงาน   
ทางวชิาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย 

1.5.6 การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเปน็
พลเมืองไทยและพลโลก 

6. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา 
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครอง 
แบบประชาธิปไตย ส านึกดา้นสิง่แวดล้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  ตลอดทั้งเล่นกีฬาและ
นันทนาการ 

1.5.7 การประกันคุณภาพการศึกษา  7. น ามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 มาใช้ 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

1.6 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  
 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2558  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  

 



ตอนที่ 2 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
2.1 ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงคข์องสถานศึกษา 
 

 ปรัชญา 
  ทักษะน ำ   คุณธรรมเด่น   เน้นคุณภำพ 
 

 วิสัยทัศน ์
 เรำคือผู้น ำในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำที่มีคุณภำพ  สู่ควำมเป็นเลิศแห่งโลกอำชีพ 

  We are the leader of Vocational Education Management through society and be the        
  great in Vocational World. 

 อัตลักษณ์ 
 ทักษะดี  มีจิตอำสำ 

 

พันธกิจ 
 

 วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช  ได้ก ำหนดพันธกิจไว้  5  ประกำร  ได้แก่  
 1. มุ่งจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพที่มีคุณภำพ สู่ควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะและคุณธรรม               

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. มุ่งพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพอย่ำงมืออำชีพ  

  ๓. มุ่งสร้ำงภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือทุกภำคส่วนทั้งในและต่ำงประเทศให้มีส่วนร่วม                             
ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
  ๔. บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
  ๕. มุ่งพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

เป้าประสงค ์
 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช ได้ก ำหนดเป้ำประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำไว้  ดังนี้ 

 มิติด้านการเงิน 
 1. มีงบประมำณและกำรระดมทรัพยำกรเพียงพอในกำรบริหำรจัดกำร 
 2. มีระบบกำรบริหำรกำรเงินงบประมำณและทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพ 

 

 มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
 1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำคุณธรรม  ควำมรู้  ทักษะวิชำชีพ  ภำษำ        

และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 2. ผู้เรียน ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรฝึกประสบกำรณ์จริงใน            

สถำนประกอบกำรภำคีเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ 
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีผลงำนวิชำกำรเป็นที่ยอมรับ 
 
 



 ๕๔ 

 มิติด้านกระบวนการ 
 1. กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกท่ีมีประสิทธิภำพ 
 2. ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในทีม่ีประสิทธิภำพ 
 3. กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรที่มีคุณภำพ 
 4 มีครุภัณฑ์ สื่อ  และวัสดุอุปกรณ์ทีเ่พียงพอและเหมำะสม 
 5. มีอำคำรสถำนที ่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำร  โรงฝึกงำน  ศูนย์วิทยบริกำร 

สภำพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 6. มีครูผู้สอนที่มีวุฒิทำงกำรศึกษำสูงขึ้นและตรงตำมสำขำวิชำชีพ 
 7. มีจ ำนวนครูผู้สอนที่เพียงพอกับผู้เรียนตำมมำตรฐำน 
 8. มีกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  กำรใช้  และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรหรือประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 9. กำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้รำยวิชำที่มีคุณภำพ 
 10. ระบบกำรนิเทศติดตำมที่มีคุณภำพ 
 11. คณะกรรมกำรวิทยำลัยปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 12. มีแผนกำรจัดกำรบริหำรสถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
 13. กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรอำชวีศึกษำ 
 14. กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำมีคุณภำพ 
 15. กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ 
 16. กำรจัดระบบดูแลผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพ 
 17. กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่ชุมชน 
 18. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร/สิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัยของผู้เรียนที่มีคุณภำพ 
 19. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร/สิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของครูที่มีคุณภำพ 
 20. กำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์  ส่งเสริมกำรปกครอง

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท ำนุบ ำรุงศำสนำศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภำพ 
 21. กำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ 

  22. กำรส่งเสริมด้ำนกีฬำและนันทนำกำรที่มีประสิทธิภำพ 
 มิติด้านลูกค้า (ผู้เรียน) 

 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 2. ผู้เรียนมีผลงำน  โครงกำร  สิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์  งำนวิจัยเป็นที่ยอมรับ 
 3. สถำนศึกษำมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของภำคีเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ 

2.2 ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำบรรลุเป้ำประสงคต์ำมแผนพัฒนำคุณภำพ 

กำรจัดกำรศึกษำ  จึงก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดังนี้ 
1. จัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพที่มีคุณภำพ สู่ควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะและคุณธรรมตำมหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพทั้งด้ำนคุณธรรม ควำมรู้ ทักษะวิชำชีพ ภำษำ และเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
3. สร้ำงภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือทุกภำคส่วนทั้งในและต่ำงประเทศให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
4. กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
5. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 



 ๕๕ 

2.3  มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง                   
 เพ่ือให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงจึงก ำหนด
มำตรกำรป้องกันและควบคุมควำมเสี่ยงดังนี้ 

ด้าน 
มาตรการป้องกัน 

และควบคุม 
เป้าหมายความส าเร็จ 

2.3.1 ควำมเสี่ยงด้ำน
ควำมปลอดภัยของผู้เรียน 
ครู และบุคลำกรภำยใน
สถำนศึกษำ                                  

- ติดตั้งกล้องวงจรปิด  เพื่อเฝ้ำระวัง  
- มีป้ำยข้อควำมเตือนภัย 
- มีครูเวรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน 
- มีกำรประชำสัมพนัธ์หน้ำเสำธง 
- จัดครูเวรประจ ำเฝ้ำสงัเกตพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียน 
- ประชุมครู ประชุมผูป้กครอง ประชุมนักเรียน นักศึกษำ  
ประชุมบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อขจัดควำมเสี่ยง 
ที่อำจจะเกิดขึ้น  
- ประสำนงำนกับสำรวัตรนักเรียน  เพื่อสอดส่องดูแล
ควำมประพฤติของผู้เรียน   
- มีเครือข่ำยชุมชนรอบรั้วสถำนศึกษำ 
- ประสำนงำนกับหน่วยงำนตำ่งๆ ในจังหวัดเพื่อหำ
มำตรฐำนป้องกันและแก้ไข 
- อบรมลูกเสือจรำจร 
- ประสำนงำน/เข้ำร่วมกำรอบรมสัมมนำกบัศูนยป์้องกัน   
ยำเสพติด 
- เฝ้ำระวังในบริเวณที่เสี่ยง เชน่ ห้องน้ ำ หลังอำคำรเรียน  
เป็นต้น  
- กิจกรรมบรรพชำสำมเณร  กิจกรรมบวชเนกขัมมะนำรี 
กิจกรรมหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ให้นักเรียนนักศึกษำ     
เข้ำใหม่  
- ตรวจสอบกำรมำเรียน กำรลงเวลำ 
- ปรับพื้นสนำมเพื่อลดปัญหำอบุัติเหตุจำกพื้นผิว      
ต่ำงระดบั 
- จัดระบบกำรจรำจรภำยในสถำนศึกษำ 
- แบ่งเส้นจรำจรเพื่อกำรเข้ำ-ออก สถำนศึกษำ 
- จัดสถำนที่จอดรถจักรยำนยนต์ 
- จัดครูที่ปรึกษำเพื่อช่วยเหลือระบบดูแลผู้เรียน 
- จัดระบบกำรขึ้น – ลงบันได ในอำคำรเรียน โดยกำรชิดซ้ำย 
- จัดตั้งกลุ่มหัวหน้ำชั้นเรียนเพื่อเฝ้ำระวังควำมเสีย่ง 
- จัดท ำระบบระบำยน้ ำภำยในสถำนศึกษำ 

ผู้เรียน  ครู  และบุคลำกร
ภำยในสถำนศึกษำมีควำม
ปลอดภัย  

2.3.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ทะเลำะวิวำท                                                                         

ผู้เรียน ครู  และบุคลำกร
ภำยในสถำนศึกษำไม่ทะเลำะ
วิวำท  

2.3.3  ควำมเสี่ยงดำ้น     
สิ่งเสพติด    

ผู้เรียน  ครู  และบุคลำกร
ภำยในสถำนศึกษำไม่เสพ      
สิ่งเสพติด  

2.3.4  ควำมเสี่ยงดำ้น
สังคม  เช่น  กำรตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

ผู้เรียนในสถำนศึกษำไม่
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  

2.3.5  ควำมเสี่ยงดำ้น
กำรพนันและกำรมั่วสุม   

ผู้เรียน  ครู  และบุคลำกร
ภำยในสถำนศึกษำไม่เล่น    
กำรพนันและมั่วสุม  
 

 
 
 
 



 ๕๖ 

2.4  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
       2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
 

 ผลการประเมินมีค่าคะแนนเท่ากับ 96.60 (จากคะแนนเต็ม 100) อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ
อิสระในสำขำท่ีเกี่ยวข้องภำยใน 1 ปี 
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน      - ไม่มี- 

– ไม่มี- 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นในกำรท ำงำน 
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน  
      เนื่องจำกตัวบ่งชี้นี้ ทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ ยังไม่มีผลกำรทดสอบจำก ส ำนักงำนทดสอบ
ทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (สทศ.) ยังใช้ข้อมูลจำกกำรเทียบเคียง
จำกรำยวิชำที่ก ำหนด ดังนั้นในปีต่อไปสถำนศึกษำควร          
มีกำรเตรียมควำมพร้อมของผู้เรียนในกำรเข้ำรับกำรทดสอบ 
จำก สทศ. 

- ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ 
ให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
- ในปีกำรศึกษำ 2556  ปีกำรศึกษำ 2557 
และปีกำรศึกษำ 2558  วิทยำลัยฯ ได้ให้ผู้เรียน
เข้ำรับกำรทดสอบจำก สทศ.แล้ว   

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผู้เรียนผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนทำงวิชำชีพจำก
องค์กรที่เป็นที่ยอมรับ   
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน  
     เนื่องจำกตัวบ่งชี้นี้  ทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยังไม่มีผลกำรทดสอบมำตรฐำนจำกองค์กรที่เป็นที่ยอมรับจำก 
สมศ. ในกำรประเมินปี 2554  ยังใช้ข้อมูลจำกกำรเทียบเคียง
จำกรำยวิชำชีพสำขำวิชำและวิชำชีพสำขำงำนที่ก ำหนด          
ดังนั้น  ในปีต่อไปสถำนศึกษำควรมีกำรเตรียมควำมพร้อมของผู้เรียนใน
กำรเข้ำรับกำรทดสอบมำตรฐำนจำกองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ  

- ในปีกำรศึกษำ 2556  ปีกำรศึกษำ 2557 
และปีกำรศึกษำ 2558  วิทยำลัยฯ ได้ให้ผู้เรียน
เข้ำรับกำรทดสอบจำก สทศ.แล้ว   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผลงำนที่เป็นโครงงำนทำงวิชำชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียนที่ได้น ำไปใช้ประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน      - ไม่มี- 

– ไม่มี- 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ผลงำนที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้ำงสรรค์  
หรืองำนวิจัยของครูที่ได้น ำไปใช้ประโยชน์  
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน      - ไม่มี- 

– ไม่มี- 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผลกำรให้บริกำรวิชำกำรและบริกำรวิชำชีพ 
ที่ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะของผู้เรียน  
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน      - ไม่มี- 

– ไม่มี- 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง 
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน      - ไม่มี- 
 

– ไม่มี- 

 
 



 ๕๗ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
    ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน       
    1. จัดท ำคู่มือธรรมำภิบำลของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
เพ่ือส่งเสริมแนวปฏิบัติเพื่อกำรบริหำรงำนรำชกำรที่ดี 
ตำมกฎหมำย 
    2. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำร่วมกันพิจำรณำ 
แบบประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลและ
หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่จะท ำหน้ำที่
ประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร  

พยำยำมให้บุคลำกรทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
คู่มือธรรมำภิบำลของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
และประสำนงำนให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ร่วมกันพิจำรณำแบบประเมิน  
กำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล และ
หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ที่จะท ำหน้ำที่ประเมินกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำร 

    ตัวบ่งชี้ที่ 8.2  ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน      - ไม่มี- 

– ไม่มี- 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9 ผลกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร  
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน       
    1. พัฒนำห้องศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศให้สะดวกเหมำะสมมำกขึ้น 
     2. จัดท ำคู่มือก ำหนดชั้นควำมปลอดภัยของข้อมูล ก ำหนด
สิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูล และมำตรฐำนกำรส ำรองข้อมูลเพ่ือควำมปลอดภัย 
     3. ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมำตรฐำนส ำหรับห้องคอมพิวเตอร์ 
และศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ   

1. พัฒนำห้องศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศให้สะดวก
เหมำะสมมำกขึ้น 
2. จัดท ำคู่มือก ำหนดชั้นควำมปลอดภัยของข้อมูล 
ก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูล และมำตรฐำน     
กำรส ำรองข้อมูลเพื่อควำมปลอดภัย 
3. ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมำตรฐำนส ำหรับ 
ห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ   

  ตวับ่งช้ีที่ 10 ผลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน      - ไม่มี- 

– ไม่มี- 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11  ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน       
     1. จัดท ำคู่มือก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรบ ำรุงรักษำ และ
ตรวจซ่อมครุภัณฑ์หลักต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ เช่น 
เครื่องปรับอำกำศ  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องใช้ส ำนักงำน 
      2. ตรวจสอบระบบควำมปลอดภัยจำกกระแสไฟฟ้ำรั่วและ
ติดตั้งสำยดินส ำหรับตู้น้ ำเย็น 
      3. ติดตั้งถังดับเพลิงตำมมำตรฐำนส ำหรับห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์และห้องส ำนักงำนทุกห้อง  

1. จัดท ำคู่มือและปฏิทินในกำรปฏิบัติงำน 
อย่ำงชัดเจน 
2. ตรวจสอบระบบควำมปลอดภัยจำกกระแสไฟฟ้ำรั่ว
และติดตั้งสำยดินส ำหรับตู้น้ ำเย็น 
3. ติดตั้งถังดับเพลิงตำมมำตรฐำนส ำหรับ
หอ้งปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และห้องส ำนักงำน 
ทุกห้อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12 ผลกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรประกันคุณภำพ  
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน       
        สถำนศึกษำควรพัฒนำระบบสำรสนเทศของงำนประกันคุณภำพภำยใน 
เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงด้ำนกำรประกันคุณภำพผ่ำนระบบออนไลน์  
โดยกำรจัดท ำเป็นเว็บไซต์ของงำนประกันคุณภำพ ซึ่งจะอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรให้บริกำรควำมรู้ทำงด้ำนระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
ให้แก่สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่ร้องขอตลอดจนเครือข่ำยกำร
ประกันคุณภำพของสถำนศึกษำในอนำคต  

พัฒนำระบบสำรสนเทศของงำนประกันคุณภำพ
ภำยใน  เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงด้ำน  
กำรประกันคุณภำพผ่ำนระบบออนไลน์   
โดยใช้ร่วมกับเว็บไซต์ของวิทยำลัยฯ   
เพ่ือกำรประหยัดงบประมำณ ซึ่งมีจ ำกัด  



 ๕๘ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 13 กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน  
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน       
      สถำนศึกษำควรมุ่งมั่นพัฒนำมำตรฐำนโดยกำรเตรียมกำร
พัฒนำหลักสูตรในบำงแผนกวิชำเพ่ือเตรียมรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน 

พัฒนำหลักสูตรในทุกสำขำวิชำ เพื่อเตรียมรองรับ
กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14 ผลกำรพัฒนำตำมปรัชญำ  ปณิธำน พันธกิจ  
และจุดเน้นและจุดเด่นของสถำนศึกษำ  
      ตัวบ่งชี้ที่ 14.1  ผลกำรพัฒนำให้บรรลุเป้ำหมำย 
ตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งสถำนศึกษำ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน       
       ระบบกำรประเมินโครงกำรควรค ำนึงถึงวัตถปุระสงค์และ
ตัวชี้วัดของโครงกำรเป็นส ำคัญ เพื่อสำมำรถสะท้อนประสทิธิภำพ
ของโครงกำรได้ชัดเจน 

ปรับปรุงวิธีกำรเขียนโครงกำร  กระบวนกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร  และกำรติดตำมผล
โครงกำร  โดยค ำนึงถึงวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
ของโครงกำรเป็นส ำคัญ  เพ่ือสำมำรถสะท้อน
ประสิทธิภำพของโครงกำรได้ชัดเจน 

      ตัวบ่งชี้ที่ 14.2  ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่น    
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน       
        ระบบกำรประเมินโครงกำรควรค ำนึงถึงวัตถุประสงค์ 
และตัวชี้วัดของโครงกำรเป็นส ำคัญ  เพ่ือสำมำรถสะท้อน
ประสิทธิภำพของโครงกำรได้ชัดเจน  

ปรับปรุงระบบกำรประเมินโครงกำร โดยค ำนึงถึง
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงกำรเป็นส ำคัญ 
เพ่ือสำมำรถสะท้อนประสิทธิภำพของโครงกำรได้
ชัดเจน  

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 15  ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน       
     ควรพัฒนำระบบกำรประเมินโครงกำรโดยค ำนึงถึง
วัตถุประสงค์ของโครงกำร  เพ่ือให้สะท้อนผลส ำเร็จของโครงกำร  

ปรับปรุงระบบกำรประเมินโครงกำร โดยค ำนึงถึง
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงกำรเป็นส ำคัญ 
เพ่ือสำมำรถสะท้อนประสิทธิภำพของโครงกำรได้
ชัดเจน  

ตัวบ่งชี้ท่ี 16 ผลกำรพัฒนำคุณภำพครู 
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน       
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน      - ไม่มี- 
 

– ไม่มี- 

ตัวบ่งชี้ท่ี17 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน       
     ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ควรพัฒนำให้เป็นสำรสนเทศเพ่ือประโยชน์
ในกำรน ำข้อมูลไปใช้  

พัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบสำรสนเทศ ที่
สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้  เช่น ห้องสมุด  
ห้องเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ฯลฯ 

ตัวบ่งชี้ 18 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและกำรขยำยโอกำส        
ทำงกำรศึกษำ  
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน      - ไม่มี- 

– ไม่มี- 

 
 



 ๕๙ 

 2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
 

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

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
กำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรฟัง  กำรอ่ำน  และกำรสนทนำ      
ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศทำงด้ำนภำษำไทย          
มีโครงกำรและงำนที่สนับสนุนมำก  แต่ทำงด้ำนภำษำอังกฤษ
มีแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนค่อนข้ำงน้อย  

 
พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษให้กับผู้เรียนโดยมีกำรจ้ำง
ครูชำวต่ำงชำติมำสอนในชั้นเรียน  และมีกำรจัด
กิจกรรมหน้ำแถวในวันส ำคัญต่ำง ๆ  ตลอดจนส่ง
ผู้เรียนเข้ำแข่งขันทักษะกับหน่วยงำนต่ำง ๆ 

มาตรฐานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1. ควรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจ ำนวน 
นักเรียนที่เข้ำเรียนแต่ละครั้ง 
 
2. ควรจัดท ำบันทึก  กำรตรวจสภำพบ ำรุงรักษำอุปกรณ์   
เครื่องมือ  เครื่องจักรให้ครบสำขำงำน 

 

1. จัดสรรงบประมำณและขอรับกำรสนับสนุนจำก  
อศจ.  นครศรีธรรมรำช  เพ่ือเพ่ิมจ ำนวน        
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจ ำนวนนักเรียน 
2. มีกำรจัดท ำบันทึก  กำรตรวจสภำพบ ำรุงรักษำ
อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักร ครบทุกสำขำวิชำ  

มาตรฐานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ครูพบนักเรียนในที่ปรึกษำ  ควรเพิ่มร่องรอยในกำรแก้ปัญหำ
ให้นักเรียนเป็นรำย ๆ   

 
เพ่ิมร่องรอยในกำรแก้ปัญหำนักเรียนที่มีปัญหำ 
เป็นรำยบุคคล  

มาตรฐานที่  4  บริการวิชาชีพสู่สังคม 
-  ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
- 

มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวิจัย 
1. ควรเพิ่มจ ำนวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้มำกข้ึน 
 
 
2. งบประมำณในกำรจัดท ำสิ่งประดิษฐ์  เมื่อเทียบกับ 
จ ำนวนห้องเรียน  มีค่อนข้ำงน้อย 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้เรียน จัดท ำ
นวัตกรรม  กำรวิจัย  และสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชำชีพมำกขึ้น  
2. จัดสรรงบประมำณในกำรจัดท ำสิ่งประดิษฐ์      
ให้มำกขึ้น  
 

มาตรฐานที่  6  ภาวะผู้น าและการจัดการ 
1. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำร
จัดกำรได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ 
2. ควรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร 
เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำรองรับกำรเปิดสอนในระดับปริญญำตรีต่อไป 

 

1.มีโครงกำรอบรมระบบ  RMS  2012   
และน ำมำใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร   
2. ลงนำมควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร 
เพ่ิมข้ึนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และเปิดสอน
ปริญญำตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ในปีกำรศึกษำ 2557 

สรุปผล 
-  ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
- 

 

 



 ๖๐ 

ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2552  ประเมินเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553                                      
ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.88 (จากคะแนนเต็ม 5) อยู่ในระดับดีมาก 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
1. ควรพัฒนำห้องสมุดให้มีควำมพร้อมต่อกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำของนักเรียน  ครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และ
บุคคลภำยนอกโดยน ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ 
ในกำรให้บริกำรที่ทันสมัย 
2. กำรประยุกต์ใช้หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
มำใช้แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนอำชีพควรเขียนไว้ใน
วัตถุประสงค์ของแผนกำรสอน 

3. กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำควรน ำผล 
มำใช้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนทุกสำขำวิชำ 
4. กำรวำงแผนธุรกิจ  กำรประกอบอำชีพและกำรหำรำยได้
ระหว่ำงเรียนทุกแผนกวิชำ  ควรให้ควำมร่วมมืออย่ำงจริงจัง 
 

 

1. ได้พัฒนำโดยน ำระบบอิเลคทรอนิกส์ 
มำใช้ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2553 

 
 

2. แจ้งครูผู้สอนทุกคนในที่ประชุมครูประจ ำเดือน  
และมอบหมำยให้หัวหน้ำแผนกวิชำนิเทศและติดตำม 
  
 

3. ได้น ำผลของกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของสถำน
ประกอบกำรมำใช้พัฒนำผู้เรียนทุกสำขำวิชำ 
 
4. ทุกแผนกวิชำได้ร่วมมือกันให้นักเรียน นักศึกษำ
วำงแผนธุรกิจ  ประกอบอำชีพ และหำรำยได้ระหว่ำง
เรียน 

มาตรฐานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1. ควรจัดหำคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนให้อยู่ใน
เกณฑ์  1  คน  ต่อ  1  เครื่อง 
2. ควรจัดหำผู้สอนให้อยู่ในเกณฑ์ผู้สอน  1  คน  ต่อผู้เรียน
น้อยกว่ำ  25  คน 

 
1. จัดสรรงบประมำณและจัดหำเพิ่มเติม 
 
2. จัดหำผู้สอนเพ่ิมเติมโดยจ้ำงครูพิเศษสอน  
 

3.  ขอครูในเครือข่ำย อศจ.นครศรีธรรมรำชมำช่วยสอน  

มาตรฐานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. ครูที่ปรึกษำควรพบนักเรียนนักศึกษำสม่ ำเสมอ  
และมีกำรรำยงำนผลอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 

2. กิจกรรม/โครงกำรควรจัดไว้ในแผนปฏิบัติกำร  ชมรม/
องค์กำรวิชำชีพทั้งของสถำนศึกษำ 
3. ควรพัฒนำกิจกรรม/โครงกำรให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น 
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ 

 
1. จัดชั่วโมงกำรพบนักเรียนในที่ปรึกษำลงใน
ตำรำงสอนของครูที่ปรึกษำทุกคนเป็นชั่วโมง      
Home Room  ก ำหนดให้ครูที่ปรึกษำพบนักเรียน    
ในที่ปรึกษำสัปดำห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง     
และรำยงำนวิทยำลัยฯ   เป็นระยะ ๆ สม่ ำเสมอ  
2. กิจกรรม / โครงกำรของชมรม และองค์กำร 
วิชำชีพ จัดไว้ในแผนปฏิบัติกำร  
3. พัฒนำกิจกรรม / โครงกำรให้มีคุณภำพ 

มาตรฐานที่  4  บริการวิชาชีพสู่สังคม 
กำรจัดเก็บข้อมูล/แฟ้มข้อมูลขอให้น ำผลกำรสรุปผล 
กำรด ำเนินงำน  โครงกำร/กิจกรรมมำแสดงหรือจัดนิทรรศกำร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรรำยงำนผล  
กำรประเมิน 
 

 
ได้น ำผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร / กิจกรรม 
มำแสดงและจัดนิทรรศกำร  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลของกำรรำยงำนผลกำรประเมิน  



 ๖๑ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวิจัย 
ควรให้ครูและนักเรียนนักศึกษำได้จัดท ำผลงำน          
ทำงด้ำนสิ่งประดิษฐ์มำกข้ึน 

 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียน นักศึกษำ  
ได้จัดท ำผลงำนทำงด้ำนสิ่งประดิษฐ์มำกข้ึน  

มาตรฐานที่  6  ภาวะผู้น าและการจัดการ 
“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 

 

- 

มาตรฐานที่  7  การประกันคุณภาพภายใน 
“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 

 

- 

สรุปผล 
ด้วยข้อจ ำกัดของสถำนศึกษำในกำรพัฒนำ  คือ  อำคำร
สถำนที่มีพ้ืนที่น้อยมำกเม่ือเทียบกับจ ำนวนผู้เรียน   
หำกเป็นไปได้ควรมีกำรขยำยพ้ืนที่อำคำรเรียนไปอยู่ที่ใหม่
ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบำงสำขำซึ่งมีผู้สนใจเรียน
มำกขึ้นเป็นส ำคัญและต่อไปในอนำคตอำจมีกำรขยำยระดับ
กำรศึกษำท่ีสูงขึ้น  ฉะนั้น  ควรมีกำรวำงแผนระยะยำว 
โดยมีทุกภำคทุกส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม 

 
ได้ด ำเนินกำรหำเนื้อที่เพ่ิมเติมโดยได้รับบริจำค    
จำกภำคเอกชนและสมำคมครูและผู้ปกครองวิทยำลัย
อำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช  จ ำนวน  43  ไร่  1  งำน  
39  ตำรำงวำ  ณ  ต ำบลท่ำไร่  อ ำเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมรำช  และได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณท ำถนนทำงเข้ำควำมยำว 410 เมตร  
ส่วนงบประมำณเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงและระบบ
สำธำรณูปโภค  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำจะพิจำรณำจัดสรรให้ในโอกำสต่อไป  

 
ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2553  ประเมินเมื่อวันที่ 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” - 



 ๖๒ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวิจัย 
 

“ไม่มีข้อเสนอแนะ” - 

มาตรฐานที่  6  ภาวะผู้น าและการจัดการ 
ควรเขียนแผนกำรบริหำรจัดกำรที่มีกลยุทธ์สู่กำรแข่งขัน 
ในประเทศอำเซียนได้  

 
เขียนแผนกำรบริหำรจัดกำรที่มีกลยุทธ์  
สู่กำรแข่งขันในประเทศอำเซียน 

มาตรฐานที่  7  การประกันคุณภาพภายใน 
 

“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 
- 

สรุปผล 
  ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
- 

 
ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2557  ประเมินเมื่อวันที่ 26-28  สิงหาคม 2558 
ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.99 (จากคะแนนเต็ม 5) อยู่ในระดับดีมาก 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 

1. สถำนศึกษำควรน ำผลกำรทดสอบมำวิเครำะห์เพ่ือหำ
แนวทำงก ำหนดกิจกรรมในกำรเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในกำรสอบให้
สูงขึ้น 

2. ควรจัดให้มีกำรทดสอบ Pre V-Net เพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ของผู้เข้ำสอบอีกทำงหนึ่งนอกเหนือจำกกำรจัดกำรเรียน     
กำรสอน 

3. สถำนศึกษำควรแสวงหำรูปแบบ วิธีกำร ในกำรลดปัญหำกำร
ออกกลำงคันอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับบริบท
ของสถำนศึกษำ 

4. สถำนศึกษำควรมีกำรจัดท ำเอกสำรสำรสนเทศและกำร
รำยงำนผลให้หัวหน้ำสถำนศึกษำรับทรำบและรับรองข้อมูล 

5. สถำนศึกษำควรมีกำรสรุปรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจเป็นรำยงำนวิจัย 5 บท เพื่อประโยชน์ในกำรน ำผล
กำรศึกษำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

 
 
1.โครงกำรสอนซ่อมเสริม 
 
 
2.ได้ด ำเนินกำรทดสอบ Pre V-Net ในปี
กำรศึกษำต่อไป 
 
3.โครงกำรเยี่ยมบ้ำนและพัฒนำเครื่องมือสื่อสำร
ติดต่อกับผู้เรียนและผู้ปกครองเป็นรำยบุคคล 
 
4.โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้มีข้อมูล
ครบถ้วน 100% 
 
5.ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและครอบคลุมทุกงำน 

มาตรฐานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 
 

- 

มาตรฐานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 
- 



 ๖๓ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
มาตรฐานที่  4  บริการวิชาชีพสู่สังคม 
 

1.สถำนศึกษำควรด ำเนินกำรจัดให้มีกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำร
และวิชำชีพแก่ประชำชนผู้สนใจภำยนอกให้มำกขึ้น 

2.แบบสอบถำมกำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพควรปรับให้
ครอบคลุมเจตนำรมณ์ของกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

 
 
1.พยำยำมด ำเนินกำรให้ครบทุกสำขำวิชำ 
 
2.ปรับแบบสอบถำมให้ครอบคลุมเจตนำรมณ์ของ
กำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวิจัย 
 

“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 

 
- 

มาตรฐานที่  6  ภาวะผู้น าและการจัดการ 
“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 
  

- 

มาตรฐานที่  7  การประกันคุณภาพภายใน 
 

สถำนศึกษำควรรักษำคุณภำพมำตรฐำนที่อยู่ในระดับดีมำก ให้
คงอยู่ต่อไปและน ำเสนอโครงกำรใหม่ ๆในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ 

ใช้ควำมตระหนักและพยำยำมคงสภำพผลกำร
ประเมินให้ได้ในระดับ ดีมำก อย่ำงต่อเนื่อง และ
พัฒนำโครงกำรใหม่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ของ สอศ. 

มาตรฐานที่  8  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 
1.สถำนศึกษำ ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูทุกสำขำวิชำทุกคน
จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และให้ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 
2. สถำนศึกษำควรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ส่วนที่ 2 
มำตรฐำนที่ 8 ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
พ.ศ.2555 และท่ีปรับปรุงแก้ไขและ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
 

 
 
1.พยำยำมจัดให้ครบทุกสำขำวิชำที่เป็นควำมต้อง
ของชุมชน 
 
2.ได้ด ำเนินกำรแล้วในปีกำรศึกษำ 2558 

สรุปผล 
  ไม่มีข้อเสนอแนะ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๔ 

 2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2558 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำง

กำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)  ตั้งแต่ค่ำ
คะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 

มาตรฐานที่  8  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 
2. ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรกำรฝึกอบรม
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
 
3. ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
รำยวิชำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน สถำน
ประกอบกำร 
 
4. ระดับคุณภำพในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
 
 
 
 
 
 
 
5. ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกอบรม
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

 

1. แผนงำนจัดหำครูต่ำงชำติ (เจ้ำของภำษำ) 

 

2. แผนพัฒนำหลักสูตรตำมควำมต้องกำรของ
ชุมชน 

3. แผนพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน 

4. น ำผลจำกกำรวัดและประเมินผลไปใช้ในกำร
พัฒนำสมรรถนะผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอำชีพและบูรณำกำรคุณธรรม 
จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นในทุกรำยวิชำ
ที่จัดกำรฝึกอบรม 

5. แผนระดมทรัพยำกรภูมิปัญญำท้องถิ่น วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้น  

 

 
 

 
 
 



ตอนที่ 3 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้ด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2555       
ทั้ง 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้  ในการนี้ได้เพ่ิมตัวบ่งชี้
ในมาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  คือ ตัวบ่งชี้
ที่ 2.6  ระดับคุณภาพในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  และส่วนที่ 2  การฝึกอบรมวิชาชีพ 
จ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  
 พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นที่
ยอมรับ หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป  

 ความตระหนัก  
1. สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์เฉลี่ย

สะสม 2.00 ขึ้นไป โดยได้ก าหนดโครงการต่าง ๆ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558-2559  
ได้แก่  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครอง  โครงการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือ
ติดตามและเฝ้าระวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปีให้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

2. สถานศึกษาจัดท าคู่มือนักศึกษาให้นักศึกษาทุกคนใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติและ
ตรวจสอบแผนการเรียนของตนเอง 

3. สถานศึกษาจัดให้ครูที่ปรึกษาทุกคนได้พบกับผู้เรียนในชั่วโมง Home Room ทุกสัปดาห์  
เพ่ือแนะน าและแก้ปัญหาด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 

ความพยายาม    
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนพร้อมมอบคู่มือให้นักศึกษาถือปฏิบัติและตรวจสอบ

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

ทุกสัปดาห์ 
4. ครูผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วัดผลตามความสามารถ

รายบุคคลและตามสภาพจริง  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรมจริยธรรม 
5. ครูมีการสอนซ่อมเสริมนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้ 
6. เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนตามความต้องการของผู้เรียน 

 ผลสัมฤทธิ์  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  เทียบร้อยละกับผู้เรียนที่

ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด  ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน จ านวนผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด  4,223 คน    
ออกกลางคัน  354  คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  3,689  คน คดิเป็นร้อยละ 



 ๖๖ 

95.34  เมื่อน าไปพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสินซึ่งได้ก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณาตั้งแต่ร้อยละ 
80 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 

ฉะนั้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน  

ความตระหนัก  
 1. สถานศึกษาได้ก าหนดการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ      

ก าหนดแผนงานโครงการประจ าปีการศึกษา  การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ มีโครงการสัมมนาครู  
และผู้ประกอบการ  และมีโครงการจัดท าแผนฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 

 2. สถานศึกษาได้ตระหนักถึงคุณภาพของผู้เรียนสายวิชาชีพที่จะต้องให้นักศึกษาได้
ฝึกงาน  ในสถานประกอบการ หรือจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือฝึกความเชี่ยวชาญให้
นักศึกษาได้เรียนรู้การท างานจากประสบการณ์จริง  จึงได้ก าหนดแบบประเมินคุณภาพของผู้เรียน 3 ด้าน 
คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

 3. สถานศึกษาไดด้ าเนินการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  
ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน  

ความพยายาม   
 สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ  ของสถานประกอบการที่มี   

ต่อนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ  โดยสร้างเครื่องมือ เพ่ือ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือสรุปความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาเรียนรู้ฝึกประสบการณใ์นสถานประกอบการ ทั้งด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ  โดยวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตาม
โครงการต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกไปศึกษาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์
เรียนรู้ในสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้ 

 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    1. โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (วันพ่อแห่งชาติ  วันแม่

แห่งชาติ  วันเข้าพรรษา  วันปิยะมหาราช) 
    2. โครงการวันไหว้ครู 
    3. โครงการปฏิบัติธรรมในวันธรรมะสวนะ 
    4. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกการเรียนรู้ในสถานประกอบการ 
  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 

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

  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
 1. โครงการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ 
 2. โครงการแข่งขันทักษะบาร์เทนเดอร์  และผสมเครื่องดื่ม 
 3. โครงการแข่งขันการจัดแสดงสินค้า/การโฆษณา 



 ๖๗ 

 4. โครงการแข่งขันทักษะสิ่งประดิษฐ์ (แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์) 
 5. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ (แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ) 

 ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน  ที่มี

ต่อคุณภาพของผู้เรียน ใน 3 ด้าน  คือ  (1)  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  (2)  ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป  และ (3)  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  โดยปฏิบัติตามประเด็น (1) คือก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
จากสถานประกอบการ  หน่วยงาน  จ านวน  631  แห่ง และบุคคลในชุมชน จ านวน  100  คน  มีการ
สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล  เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  น าข้อมูลมาวิเคราะห์  และมีผลตาม (5) คือ
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00  คิดเป็นร้อยละ  93.66  เมือ่เทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (5)   

ฉะนั้น  ผลการประเมินคือสถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5   

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

ความตระหนัก  
1. สถานศึกษาได้สร้างความตระหนักให้ครูทุกคน ทุกแผนกวิชา และนักศึกษาที่จะส าเร็จ

การศึกษาทุกคน   เห็นความส าคัญของมาตรฐานวิชาชีพที่ผู้ส าเร็จการศึกษาในวชิาชีพนั้น ๆ ตอ้งมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ที่องคก์รทางวิชาชีพนั้น ๆ ต้องการเน้น  3  ด้าน  คอื  ความรู้  ทักษะ  และกิจนิสัย   

2. ได้ก าหนดกิจกรรม โครงการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
2558 - 2559 

3. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา 

ความพยายาม     
สถานศึกษาได้พยายามจัดท าโครงการ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ดังนี้ 
1. ครูผู้สอนทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ เกิดทักษะและมี

คุณธรรมจริยธรรม  ที่ดี ตามคุณลักษณะที่วิชาชีพนั้นๆ ต้องการ 
2. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2558 
3. ผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น หัวหน้าแผนกวิชาชีพต่าง ๆ ได้จัดตั้ง

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

จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพโดยสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

ผลสัมฤทธิ์   
จ านวนผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3  และระดับ ปวส.2  ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา 

ตามโครงสร้างหลักสูตร จ านวน 1,412 คน และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวชิาชีพ จ านวน 1,401 คน 
คิดเป็นร้อยละ 99.22  เมื่อน าไปพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสินซ่ึงไดก้ าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 

ฉะนั้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 5    



 ๖๘ 

   
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   
ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  

ความตระหนัก 
1.  สถานศึกษาได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีต้องเข้ารับ

การทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
2.  สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการท 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 1,336 คน  และมีผู้สอบผ่าน 1,163 จึงมีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบตั้งแต่ค่าคะแนนระดับชาติขึ้นไป  

ปวช. 3 คิดเป็นร้อยละ 88.01  
ปวส. 2 คิดเป็นร้อยละ 83.33 
รวม  คิดเป็นร้อยละ 85.67   
เมื่อน าไปพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสิน ซึ่งได้ก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณาตั้งแต่

ร้อยละ 50 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 
ฉะนั้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ  5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   

ความตระหนัก 
 1. สถานศึกษาได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีต้องเข้ารับ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช.3  ปวส.2 
 2. สถานศึกษาจัดท าโครงการเปิดแผนการเรียน MEP 
 3. สถานศึกษาจัดท าแผนงานโครงการจ้างครูชาวต่างชาติ ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 



 ๖๙ 

ความพยายาม   
 1. แจ้งก าหนดการการทดสอบให้กับครูและนักเรียนทราบโดยทั่วกัน 
 2. จัดการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาความรู้ที่นักเรียนสามารถน าไปใช้ในการทดสอบ     

(V-NET) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ด าเนินการให้นักเรียนในระดับ ปวช.3  และปวส.2 ได้เข้าร่วมการทดสอบ 
 4. จัดประชุมครูและนักเรียนก่อนถึงก าหนดวันสอบจริงเพ่ือสร้างความเข้าใจในการ   

ทดสอบ (V-NET) และเตรียมตัวเข้าร่วมทดสอบด้วยความตั้งใจ 
 5. สถานศึกษามีการจัดการสอนติวข้อสอบ (V-Net) ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น 

ปวช.3 และปวส.2 
 6. จัดกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียน ได้แก่   

 6.1 จัดกิจกรรมวัน Christmas Day 
 6.2 จัดกิจกรรม International Festival 
 6.3 มีห้อง ASEAN  เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 6.4 มีการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ 
 จ านวนผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบการศึกษา 

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V–Net) ในกลุ่มวิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและในงาน
อาชีพ  จ านวน 1,354  คน  และมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบตั้งแต่ค่าคะแนนระดับชาติขึ้นไป  

 ปวช. 3 คิดเป็นร้อยละ 48.11  
 ปวส. 2 คิดเป็นร้อยละ 38.07 
 รวม  คิดเป็นร้อยละ 43.09   
 เมื่อน าไปค านวณและพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสินได้ค่าคะแนน 4.31 อยู่ในระดับ

คุณภาพดี  
 ฉะนั้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี   มีค่าคะแนนเท่ากับ  4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ได้รับการยกเว้นตามประกาศของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา      
ลงวันที่ 19 เมษายน 2556 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  

ความตระหนัก   
 1. สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้ผู้เรียนทุกคนส าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร  

โดยได้ก าหนดโครงการต่าง ๆ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2559  ได้แก่ โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครอง  โครงการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาทุกชั้นปี  เพื่อติดตามและเฝ้า
ระวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้เฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป  และโครงการสอนซ่อมเสริม 

 2. สถานศึกษาจัดท าคู่มือให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติและ
ตรวจสอบแผนการเรียนของตนเอง 



 ๗๐ 

 3. สถานศึกษาจัดให้ครูที่ปรึกษาทุกคนได้พบกับผู้เรียนในชั่วโมง  Home Room       
ทุกสัปดาห์เพ่ือแนะน าและแก้ปัญหาด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ 

ความพยายาม   
  1. ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนพร้อมมอบคู่มือให้นักศึกษาถือปฏิบัติและ

ตรวจสอบแผนการเรียนของตน 
  2. ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ทุกชั้นปี  ย้ าเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3. ครูที่ปรึกษาติดตามแนะน าเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาในชั่วโมง Home Room   

ทุกสัปดาห์ 
  4. ครูผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  วัดผลตาม

ความสามารถรายบุคคลและตามสภาพจริง  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และคุณธรรม
จริยธรรม 

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

และเน้นแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่า 2.00 และมีผลกิจกรรมไม่ผ่าน  
  8. ผู้บริหารนิเทศก์การจัดการเรียนการสอนของครูอย่างสม่ าเสมอ 

ผลสัมฤทธิ์ 
 จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 1,673 คน  จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1,379  คน  ดังนั้น ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  คิดเป็นร้อยละ 82.43   
เมื่อน าไปพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสินซึ่งได้ก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณาตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
เทียบได้ค่าคะแนน 5.00  

ฉะนั้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ  5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน ๑ ปี  

ความตระหนัก  
 1. สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ว่า เราคือผู้น าในการจัดการอาชีวศึกษา

ทีม่ีคุณภาพ  สู่ความเป็นเลิศแห่งโลกอาชีพ  ก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ทักษะดี  มีจิตอาสา” 
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา 

  2. สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้ส าเร็จการศึกษา  โดยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ โดยการจัดท าหลักสูตรที่ ให้มีการเรียนรู้ในสถานประกอบการ 

 3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและการจัดหางานท าตลอด     
ปีการศึกษา 

 ความพยายาม   
  1. สถานศึกษาไดด้ าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา  ได้งานท าในสถาน

ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ ศึกษาต่อ  ตามโครงการต่อไปนี้ 
 1.1  โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 1.2  โครงการปัจฉิมนิเทศ   



 ๗๑ 

 1.3  โครงการบ่มเพาะธุรกิจ  
 1.4  โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน  
 1.5  โครงการจัดหารายได้ระหว่างเรียน  

  2. สถานศึกษาได้สอบถามความต้องการของสถานประกอบการและด าเนินการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  เช่น  จัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการ  
จัดให้มีการเรียนรู้ในสถานประกอบการ  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา สามารถหางานท าได้  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระได้ 

   3. สถานศึกษาไดด้ าเนินการตามโครงการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ 
วิเคราะห์ข้อมูลการติดตามผลแยกแต่ละหลักสูตร  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  และสาขางานเพื่อน าข้อมูล 
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 4. สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษาให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา “ทักษะดี มีจิตอาสา”ดังต่อไปนี้ 

  4.1 โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน 
  4.2 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
  4.3 โครงการสละโลหิตเป็นทาน 
  4.4 โครงการอาชีวปริทรรศน์ 
  4.5 โครงการคุณธรรมน าวิชาชีพภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลสัมฤทธิ์ 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 1,112 คน จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 1,107  คน คิดเป็นร้อยละ 99.55 ของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด
เมื่อน าไปพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสินซึ่งได้ก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณาตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 

 ฉะนั้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา 
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  

ความตระหนัก  
 1. สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาว่าเราคือผู้น าในการจัดการอาชีวศึกษาที่

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

 2. สถานศึกษาได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการ หรือองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารและการตัดสินใจ  เช่น  คณะกรรมการวิทยาลัย  คณะกรรมการประกันคุณภาพ  การลงนาม   
ความรว่มมือกับสถานประกอบการ  เป็นต้น ท าให้ได้ทราบถึงความต้องการของสถานประกอบการ  

 3. สถานศึกษาให้ความส าคัญกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยการจัดท า
หลักสูตรที่ให้มีการเรียนรู้ในสถานประกอบการ 

ความพยายาม       
๑. สถานศึกษาส ารวจความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาและ

ผู้รับบริการ ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา อย่างสม่ าเสมอ 



 ๗๒ 

๒. สถานศึกษาได้แต่งตั้งตัวแทนจากสถานประกอบการ  และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพ
สาขาต่าง ๆ เป็นกรรมการวิทยาลัยฯ  และได้จัดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็น       
จากกรรมการ  เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

๓. สถานศึกษาได้วางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้าน  เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการ  ผ่านการเรียนการสอน  ดังปรากฏในแผนการสอนรายวิชา 

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

๕. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ ดังต่อไปนี้ 
 5.1 โครงการคุณธรรมน าวิชาชีพ   
 5.2 โครงการพัฒนาคนเก่ง ดี และมีความสุข 
 5.3 โครงการเชิญวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.4 โครงการส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาดีเด่น และความสามารถพิเศษ 

๖. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  สถานศึกษาได้จัดท าโครงการดังต่อไปนี้ 
 6.1 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาเซียน 
 6.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
 6.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการเข้าสู่ตลาดอาเซียน 
 6.4 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางวิถีธรรมวิถีไทย 
 6.5 โครงการกีฬาหมากล้อม 

7. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  สถานศึกษาได้จัดท าโครงการดังต่อไปนี้ 
7.1 โครงการประกวดนักออกแบบแฟชั่นรุ่นเยาว์   
7.2 โครงการวันนักประดิษฐ์ 
7.3 โครงการประกวดผลงานวิชาโครงการ 
7.4 โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
7.5 โครงการจัดตั้งห้องเรียนรู้เฉพาะทางคหกรรม 
7.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษามีระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานและสถานศึกษา

ตลอดจนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเรจ็การศึกษาใน 3 ด้าน  คือ  (1)  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 
(2) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และ (3)  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  โดยปฎิบัติตามประเด็น  
(1) คือ ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมา
วิเคราะห์ และมีผลตาม (5) คือ มีผลการประเมินความพึงพอใจระดับ ค่าค่าเฉลี่ย 3.51 - 5.00         
คิดเป็นร้อยละ  100  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม 

ฉะนั้น  ผลการประเมินคือสถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5   

 
 



 ๗๓ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 
๒.๐๐ ขึ้นไป 

- ดีมาก ค่าคะแนน 4.51-5.00  
  ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
- ดี ค่าคะแนน 3.51-4.50 
- พอใช้ ค่าคะแนน 2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง คา่คะแนน 1.51.2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนค่าคะแนน 0.00-1.50 

ร้อยละ 95.34 5 (ดีมาก) 

1.2 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน      
ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม  
(5) ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

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

ตาม  (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น (1)   

ปฎิบัติตาม
ประเด็น (1) และ

มีผลตาม (5) 
คือร้อยละ 
93.66 

5 (ดีมาก) 

1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

- ดีมาก  ค่าคะแนน 4.51-5.00  
  ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
- ดี ค่าคะแนน 3.51-4.50 
- พอใช้ ค่าคะแนน 2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง คา่คะแนน 1.51.2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนค่าคะแนน 0.00-1.50 

ร้อยละ 99.22 5 (ดีมาก) 

1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดบัชาตขิึ้น
ไป 

- ดีมาก  ค่าคะแนน 4.51-5.00 
  ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
- ดี ค่าคะแนน 3.51-4.50 
- พอใช้ ค่าคะแนน 2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง คา่คะแนน 1.51.2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนค่าคะแนน 0.00-1.50 

ร้อยละ 85.67 5 (ดีมาก) 

1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา            
(V-NET)ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ   

- ดีมาก  ค่าคะแนน 4.51-5.00 
  ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
- ดี ค่าคะแนน 3.51-4.50 
- พอใช้ ค่าคะแนน 2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง คา่คะแนน 1.51.2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนค่าคะแนน 0.00-1.50 

ร้อยละ 43.09 4 (ดี) 

1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพ
ของสถาบันคุณวฒุิวิชาชพี หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง  

- ดีมาก  ค่าคะแนน 4.51-5.00 
- ดี ค่าคะแนน 3.51-4.50 
- พอใช้ ค่าคะแนน 2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง คา่คะแนน 1.51.2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนค่าคะแนน 0.00-1.50 

ยกเว้นการประเมิน 
ตามประกาศ

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน 

การอาชีวศึกษา ลงวันที่ 
19 เมษายน 2556 

 



 ๗๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  
 

- ดีมาก  ค่าคะแนน 4.51-5.00 
  ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
- ดี ค่าคะแนน 3.51-4.50 
- พอใช้ ค่าคะแนน 2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง คา่คะแนน 1.51.2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนค่าคะแนน 0.00-1.50 

ร้อยละ 82.43 5 (ดีมาก) 

1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ได้งานท า  หรือประกอบอาชีพ
อิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี  
 

- ดีมาก  ค่าคะแนน 4.51-5.00 
  ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
- ดี ค่าคะแนน 3.51-4.50 
- พอใช้ ค่าคะแนน 2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง คา่คะแนน 1.51.2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนค่าคะแนน 0.00-1.50 

ร้อยละ 99.55 5 (ดีมาก) 

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน  หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มตี่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

- ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น (1) และมผีลตาม (5) 
  คือร้อยละ 80 ข้ึนไป 
- ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมผีลตาม  (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัตติามประเด็น (1)  และมีผล

ตาม  (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น (1)   

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) และ

มีผลตาม (5) 
คือร้อยละ 100 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 4.88 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1  
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี ้ 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 าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อ

ภายใน ๑ ปี  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา หรือ   
  ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  

 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป                   
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   

 



 ๗๕ 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน    

ความตระหนัก 
สถานศึกษาได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยค านึงถึงความ

ต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน 

ความพยายาม   
1. ส ารวจความต้องการของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา 
2. แผนกวิชาประชุมจัดท าแผนการเรียนเพ่ือรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
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) 

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

(4) และ (5) ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  

ความตระหนัก 
๑. สถานศึกษามีนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 



 ๗๖ 

๒. สถานศึกษาประชุมหัวหน้าแผนกวิชาเพ่ือติดตามและกระตุ้นให้ครูผู้สอนจัดท าแผน    
การจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน 

๓. สถานศึกษาก าหนดปฏิทินให้ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 2 ครั้งต่อภาคเรียน 

ความพยายาม   
1. สถานศึกษาจัดท าแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูผู้สอนทุกคน 
2. ติดตามการส่งแผนการจัดการเรียนรู้โดยผ่านหัวหน้าแผนกวิชา 
3. รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ต่อฝ่ายวิชาการ และผู้อ านวยการสถานศึกษา   

เป็นล าดับไป 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  สถานศึกษาได้ปฏิบัติตาม

ประเด็น (1) คือ ด าเนินการให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอน       
ทีห่ลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค ์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน และมีผลตามประเด็น (5)  คือ 
สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 100  ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา  

ฉะนั้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ  5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  

ความตระหนัก 
 1. สถานศึกษาสร้างความตระหนักให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ

เรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด าเนินการให้ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 2. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนิเทศการสอนทุกภาคเรียน 
 3. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้            

แบบบูรณาการทุกภาคเรียน 
 4. สถานศึกษาก าหนดให้ผู้สอนทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 5 บท 
 5. สถานศึกษาได้ก าหนดโครงการจัดหาสื่อการสอนที่ทันสมัยและหลากหลาย             

ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ความพยายาม  
 1. สถานศึกษาก าหนดให้ครูทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ

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

จัดหา/จัดซื้อ สื่อการเรียนการสอน 
5.  ด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาห้องเรียนให้อยู่ในสภาพเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ

สอนตามโครงการปรับปรุงห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  



 ๗๗ 

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

การเรยีน 
10. มีโครงการทดสอบสมรรถนะช่วงชั้นปี 
11. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียน

ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  และมีระบบนิเทศติดตาม
การสอนของครูเป็นประจ าทุกวัน 

12. ครูบันทึกการสอนเป็นประจ าทุกครั้งลงในสมุดบันทึกการจัดการเรียนการสอน
ประจ ากลุ่มของนักเรียน นักศึกษา 

13. ให้ครูจัดท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชา
ที่สอนต่อปีการศึกษา 

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 

5. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน  

ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   

ความตระหนัก 
1. สถานศึกษาก าหนดให้ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการวัดและ

ประเมินผล การเรียนรู้อย่างหลากหลายทุกวิชาก่อนท าการสอน 
2. สถานศึกษาก าหนดให้ผู้สอนท าการประเมินผลตามสภาพจริง 



 ๗๘ 

ความพยายาม   
จากการที่สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ระดับคุณภาพใน

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา เป็นไปตามที่สถานศึกษาได้ตั้งเป้าหมายไว้โดยได้
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 
       5. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการ

พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น  5 ข้อ ผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  

ความตระหนัก  
  1. สถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และท าความร่วมมือใน    
การส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน ตามหลักสูตร  

2. สถานศึกษาจัดให้มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน      
มีการนิเทศสถานประกอบการ หน่วยงาน  



 ๗๙ 

3. สถานศึกษาจัดให้มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
หน่วยงานเพื่อน าผลไปปรับปรุง 

 ความพยายาม   
 สถานศึกษาได้พยายามด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกงานในสถาน

ประกอบการอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 
  1. คัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและ ท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 
  2. ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
  3. นิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
  4. วัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 
  5. เชิญสถานประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
  6. สัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่ง

ผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 
2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 
5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน

ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมิน

อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6  ระดับคุณภาพในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

ความตระหนัก  
     ผู้เรียนปัญญาเลิศเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะประสบผลส าเร็จในวิชาชีพและเป็นพลเมืองดีที่จะ
ช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  วิทยาลัยฯ จึงมีโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาปัญญาเลิศเพ่ือ
แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ 

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

 ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานด าเนินการครบทั้ง 5 

ประเด็น  ดังนี้ 



 ๘๐ 

 1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนมีหลากหลาย 
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 

 2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ เข้าแข่งขันระดับ
สถานศึกษา 

 3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ เข้าแข่งขันระดับจังหวัด 
 4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูน าผลการส่งผู้เรียนปัญญาเลิศ เข้าแข่งขันระดับจังหวัด  

มาพิจารณาวิเคราะห์ และพัฒนาสู่การแข่งขันระดับภาค 
 5. สถานศึกษาให้ครูน าผลการส่งผู้เรียนปัญญาเลิศเข้าแข่งขันระดับภาค  มาพิจารณา

วิเคราะห์ และพัฒนาสู่การแข่งขันระดับชาติ 
 ฉะนั้น  ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการ

ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5   

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน    
 

- ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 
- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ (1) (2) (3)  และ (4)  
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2)  และ  (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น (1)  

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

5 (ดีมาก) 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผน      
การจัดการเรียนรู้รายวิชา  
 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 
- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ (1)  และมีผลตาม  (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผล

ตาม  (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น (1)   

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(1)  และ

มีผลตาม  (5) 
 

5 (ดีมาก) 

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน  
การสอนรายวิชา  
 

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

ปฏิบัติตาม
ประเด็นได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา   
 

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

ปฏิบัติตาม
ประเด็นได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  
 

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

ปฏิบัติตาม
ประเด็นได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 



 ๘๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

2.6 ระดับคุณภาพในการพฒันาทักษะ
วิชาชีพและทักษะพืน้ฐาน 

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

ปฏิบัติตาม
ประเด็นได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 5  
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2  

 

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้  
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 ระดับคุณภาพในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
- ไม่มี -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๒ 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย  มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  
ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง      
มีระบบดูแลผู้เรียน  มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่  มีการบริหารจัดการ
วัสดุครุภัณฑ์   มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย  

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  

ความตระหนัก 
 1. สถานศึกษาได้สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามขั้นตอน

กระบวนการตามกฎกระทรวงเรื่องก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการ  การประชุม  วาระการด ารงต าแหน่ง   และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ
วิทยาลัย พ.ศ.2553  ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551   

 2. สถานศึกษามีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือประเมินความพึงพอใจ ประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
วิทยาลัยฯ และสถานศึกษา 

 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. ให้คณะกรรมการวิทยาลัยปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดได้แก่ 

 3.1 อนุมัติแผนพัฒนาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ 
 3.2 ออกข้อบังคับระเบียบและประกาศของสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงาน

ของสถานศึกษา 
 3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

ที่คณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด 
 3.4 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมด าเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัย  

ห้องทดลอง  หรือห้องปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกับสถานประกอบการ 
หรือ ภาคเอกชน 

 3.5 ก ากับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  การควบคุมคุณภาพ  ติดตาม  ตรวจสอบ
และและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือ
พิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ใน
อ านาจและหน้าที่ของสถานศึกษา 

 3.7 ก าหนดนโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของสถานศึกษา 



 ๘๓ 

4. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
วิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา  และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
วิทยาลัย 

5. ด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินความพึงพอใจและประเมินคุณภาพ     
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย 

6. รายงานผลให้คณะกรรมการวิทยาลัยและวิทยาลัยฯ ทราบ 
7. สถานศึกษาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัย 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา ปละประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย สถานศึกษา

ได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 
     1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
     2. สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย       

1 ครั้งต่อ ภาคเรียน  
     3. สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตาม

อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
     4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 4.81 

     5. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ           
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และมีผล  
การประเมินโดยเฉลี่ย  4.76 

 ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความตระหนัก 
 สถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับระดับคุณภาพบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

ในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย           
ในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
เริ่มตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็นในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาจากครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ชุมชน  สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ประมวล  สรุปข้อมูล  น าไปใช้ประกอบการท า  
SWOT  ของวิทยาลัยฯ  เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา  โดยจัดท าโครงการไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาระยะ  4  ปี  ขออนุมัติต่อคณะกรรมการวิทยาลัย  
จากนั้นน าสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการด าเนินงานตามแผน  การติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 



 ๘๔ 

 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 2558 
    5. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2559 
    6. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  (ทะเบียนคุมเงินงบประมาณตามแผนฯ) 
    7. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ การปฏิบัติงานตามแผนฯ (รายงานผลการ

ด าเนินงาน ตามโครงการ, รายงานสถานการณ์ควบคุมเงินงบประมาณ) 
    8. จัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 
    9. เตรียมจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา 2560-2563 โดยจัดท าโครงการ

บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ผลสัมฤทธิ์ 
     ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  สถานศึกษาได้ด าเนินการ

ครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 
     1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วน

ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

     2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ     
จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  

     3. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
     4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุง 
     5. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3   ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  

ความตระหนัก 
 สถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์

ของการตั้งสถานศึกษา  ตามอัตลักษณ์  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ชุมชน  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มจาก  การก าหนดอัตลักษณ์  ให้สอดคล้องกับ  ปรัชญา  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ที่ก าหนดไว้ 

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

ชุมชน ประชุมรับฟังความคิดเห็น และตัดสินเลือกอัตลักษณ์ที่เหมาะสมที่สุด 



 ๘๕ 

3. เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 

4. บรรจุ ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และอัตลักษณ์ไว้ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
สถานศึกษาและแผนปฎิบัติการประจ าปี  พร้อมทั้งขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและ
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 

5. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2558  โดยมีแผนงาน/โครงการ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

6. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 2558  โดยเริ่มจากผู้รับผิดชอบโครงการ
รายงานการปฏิบัติงานหน้าเดียว และสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมโดยงานวางแผนและงบประมาณ 

7. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2559  โดยมีการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 2558  ประกอบ 

8. เตรียมจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา 2560-2563 โดยจัดท าโครงการ
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

ผลสัมฤทธิ์   
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 

5 ประเด็น ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย 
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

สถานศกึษา 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 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  

ความตระหนัก 
 1. สถานศึกษามีความตระหนักและให้ความส าคัญกับระดับคุณภาพในการบริหารงาน

และภาวะผู้น า ของผู้บริหารสถานศึกษา  มีการท าความเข้าใจ  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการ  และประชาคมอาชีวศึกษา  ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ             
และการก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล 

 2. สถานศึกษาได้ก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย ได้ประเมินผู้อ านวยการ
วิทยาลัย 
 ความพยายาม   

 1. บริหารจัดการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2. จัดให้มีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 



 ๘๖ 

 3. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อย       
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 4. จัดให้มีการประชุมและน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

 5. จัดให้มีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา     
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาได้

ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 
  1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
   1.1 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
   1.2 การลดปัญหาการออกกลางคัน 
   1.3 การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   1.4 การประกันคุณภาพการศึกษา 

 2. สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง 

 3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
อาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 4. สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

 5. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.60 

 ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา   

ความตระหนัก 
 1. สถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความส าคัญของระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ  

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

2. สถานศึกษามีนโยบายการจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาจะ
จัดเก็บไว้บนเว็บไซต์วิทยาลัย (www.nvc.ac.th)  และจัดเก็บเป็นรูปเล่ม  เพื่อเผยแพร่ให้แก่บุคลากร  
นักเรียน  นักศึกษา  และบุคคลทั่วไป 

3. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
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 ความพยายาม   
1. จัดท าข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทไว้บนเว็บไซต์วิทยาลัยและมีการเผยแพร่ผ่านทาง 

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

2. จัดให้มีการปรับปรุงข้อมูลในส่วนต่างๆ ของวิทยาลัยรวมถึงบุคลากรและนักเรียน
นักศึกษา เป็นประจ าทุกเดือน 

3. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

4. จัดท าระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา (RMS) เพ่ือให้ครู 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. สถานศึกษาได้จัดท าโครงการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต และโครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายภายในสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภท และอาจมีข้อมูลอ่ืน ที่จ าเป็นส าหรับ

สถานศึกษาที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูล 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
4. สถานศึกษามีกาประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการะบบฐานข้อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 4.69 
     ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมิน

อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  

ความตระหนัก 
 1. สถานศึกษาก าหนดนโยบายมอบหมายให้งานปกครอง  งานกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษางานครูที่ปรึกษา งานแนะแนวฯ  และส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท าโครงการ/กิจกรรม     
เพ่ือด าเนินการในการค้นหา  บริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนแก่นักเรียน นักศึกษา  ครู      
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และบุคลากรในสถานศึกษา  โดยก าหนดเป็นโครงการด าเนินงาน  กิจกรรม  ไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2558 - 2559  ผู้ที่เกี่ยวข้องจะด าเนินงานที่ก าหนดไว้  และประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ให้การ
จัดระบบดูแลผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 2. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะท างานปกครองด าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
ตามท่ีก าหนด 

 ความพยายาม  
 โครงการที่ป้องกันความเสี่ยงแต่ละด้าน 

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

2. ด้านการทะเลาะวิวาท  ได้แก่ 
 2.1 โครงการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว 
 2.2 โครงการบรรพชาสามเณร  บวชเนกขัมมะนารี 
 2.3 โครงการเครือข่ายดูแลนักเรียน นักศึกษา 

3. ด้านสิ่งเสพติด  ได้แก่ 
 3.1 โครงการกีฬาสีภายใน  กีฬาอาชีวะเกมส์  กีฬาประเพณี  
 3.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 

4. ด้านสังคม  ได้แก่ 
 4.1 โครงการขับขี่ปลอดภัย  
 4.2 โครงการค่ายอาสาพัฒนาฯ  
 4.3 โครงการประชุมผู้ปกครอง 

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 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  

ความตระหนัก 
 1. สถานศึกษาก าหนดนโยบายมอบหมายให้งานปกครอง งานกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษา  งานครูที่ปรึกษา งานแนะแนว และส่วนงานอ่ืน ๆ ทีเกี่ยวข้อง จัดท าโครงการ / กิจกรรม เพ่ือ
ด าเนินการในการจัดระบบดูแลผู้เรียน โดยก าหนดเป็นโครงการด าเนินงาน กิจกรรม ไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2558-2559  ผู้ที่เกี่ยวข้องจะด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้และประสานกับฝ่าย
ต่าง ๆ ให้การจัดระบบดูแลผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 2. สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษาเพ่ือดูแลนักเรียน นักศึกษา 
 3. สถานศึกษาจัดท าเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานดูแลนักเรียน 

นักศึกษา 

 ความพยายาม 
 ส่วนงาน ฝ่าย และบุคคลต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้

ส ารวจการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้  โดยมีรายละเอียดในการด าเนินงานดังนี้ 
    1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน  ปีการศึกษา 2558 

 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  เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นสมาชิกของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

  2. สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา และจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

ในปีการศึกษา 2558  ได้ออกค าสั่งให้ครูที่ปรึกษาดูแลผู้เรียนทุกกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน  
ครูบางคนได้ดูแลผู้เรียน จ านวน 2 กลุ่ม 

สถานศึกษาก าหนดให้ผู้เรียนได้พบครูที่ปรึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยระบุวัน เวลา ไว้
ในตารางเรียน ในคาบกิจกรรม และให้รายงานฯ ที่งานครูที่ปรึกษา 

  3. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน 
สถานศึกษาได้เชิญชวน ผู้ปกครอง หน่วยงาน  ชุมชน  สมัครเป็นคณะกรรมการเครือข่าย

ดูแลผู้เรียน  โดยได้ปฏิบัติงานร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน 
นอกจากนั้น  ได้มีเครือข่ายอ่ืน ๆ  ที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นคณะที่ได้ร่วมกันดูแลผู้เรียน 
   4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน ร้อยละ 
100 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 

งานแนะแนวฯ  ได้จัดให้มีทุนการศึกษาของวิทยาลัยฯ และทุนการศึกษาของบุคคล/
หน่วยงานอื่น ๆ มอบให้กับผู้เรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ร้องขอ 

 5. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศตามโครงการ  
ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2557 ดังนี้ 

 5.1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 



 ๙๐ 

 5.2 โครงการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว 
 5.3 โครงการประชุมผู้ปกครอง 
 5.4 โครงการกีฬาภายใน 
 5.5 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร  ประจ าปีการศึกษา  2558 
 5.6 โครงการสนับสนุนส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาดีเด่น และความสามารถพิเศษ 
 5.7 โครงการพัฒนาคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข 
 5.8 โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 
 5.9 โครงการกีฬาหมากล้อมต้านยาเสพติดติด 
 5.10 โครงการค่ายอาสาพัฒนาผู้น าด้านสิ่งเสพติด 

 ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น 

ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์

ละ 1 ครั้ง 
3. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน 
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน ร้ อยละ  

100  ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 
5. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 

 ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศกึษา  
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  

ความตระหนัก 
 1. สถานศึกษาก าหนดให้มีแผนงานโครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และ 

ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการโดยการมี
ส่วนรวมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 2. สถานศึกษาก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
 3. สถานศึกษาก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการจากบุคลากรใน
สถานศึกษาและผู้เรียนและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 4. สถานศึกษาวางแผนการบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 

 ความพยายาม   
  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีพฤติกรรมนิสัยที่ดีงามเกี่ยวกับดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โดยจัดให้นักเรียนและครูที่ปรึกษาดูแลต้นไม้ในระเบียงอาคารเรียนเพ่ือ
ปลูกฝังการดูแลสิ่งแวดล้อม 
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  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  โดยการจัดท าป้าย   
บอกชื่อผู้ดูแลท าความสะอาดอาคารเรียน  ป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า รักษาสิ่งแวดล้อม 

  3. มอบหมายหน้าที่การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณของคนงาน   
ภารโรง  โดยออกเป็นค าสั่งประจ าปีการศึกษา 

  4. ครูผู้สอนจัดเวรดูแลรักษาความสะอาดในห้องเรียน โดยครูผู้สอนเป็นผู้ควบคุมท า
ความสะอาดหลังใช้ห้องเรียนทุกคาบ 

  5. มอบหมายให้ครูรับผิดชอบห้องเรียนห้องปฏิบัติทุกห้อง 
  6. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคนงาน และเจ้าหน้าที่เป็นประจ า 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมทิัศน์ของสถานศึกษา  และการ

ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  สถานศึกษาได้ด าเนินการครบ
ทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 

        1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมี
ส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

        2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
        3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

        4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจโดยเฉลี่ย  3.95 
        5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ 
 ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมิน

อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์  

ความตระหนัก 
 สถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับระดับคุณภาพบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

ในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย           
ในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน      
เริ่มตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็นในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาจากครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ชุชน  สถานประกอบการและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทังภาครัฐและภาคเอกชน  ประมวลสรุปข้อมูล  น าไปใช้ประกอบการท า  SWOT  ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  เพ่ือจักท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา  โดยจัดท าโครงการ 
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาระยะ  4  ปี  ขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ  จากนั้นน าสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ า  มีการด าเนินงาน  ตามแผน    
การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดท ารายงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

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

นครศรีธรรมราช แห่งที่ 2 
 4. จัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2559 
 5. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2559 
 6. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  (ทะเบียนคุมเงินงบประมาณตามแผนฯ) 
 7. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ การปฏิบัติงานตามแผนฯ(รายงานผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ, รายงานสถานการณ์ควบคุมเงินงบประมาณ) 
 8. จัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 

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 
 ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ   ผลการ

ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.10   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ความตระหนัก 
1. สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้บุคลากรขององค์กรทุกคนได้รับการพัฒนาด้าน

วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์  
2. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา          

กับสถานศึกษาอ่ืนหรือองค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ   
3. สถานศึกษามีโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และส่งเสริม สนับสนุนให้ครู

และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง วิทยาลัยฯจึงมีแผนงานและโครงการในการ
พัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  2558 - 2559 

 ความพยายาม   
 1. มีการจัดอบรมครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ  เช่น  

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี 
 2. โครงการอบรมครูเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 
  3. โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร 
  4. โครงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
  5. ส่งบุคลากรเข้าอบรมความรู้ที่ตรงกับสาขาที่สอน 
  6. โครงการการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนและ

หน่วยงานภายนอก 



 ๙๓ 

  7. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทุนการศึกษา  ทุนวิจัย และงาน
สร้างสรรค ์

  8. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
  9. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สถานศึกษาได้ด าเนินการ

ครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 
       1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ

ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ร้อยละ 100 
       2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ

ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ 7.03 
       3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วม

โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรง
กับสาขาวิชาชีพ   ร้อยละ 9.38  

       4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ร้อยละ 100 

       5. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก  ร้อยละ 9.38 

       ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.11   ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ   

ความตระหนัก 
 สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดหาวัสดุฝึก  อุปกรณ์  ส าหรับการจัดการ

เรียนการสอน  การบริการวิชาการและวิชาชีพ  การส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและ
ด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ฯ  การด าเนินการตามโครงการ  
กิจกรรม  ด้านปลูกฝังจิตส านึก  เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  โดยพยายามจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการจัดหาวัสดุฝึก  และอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย  ให้เหมาะสม  บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2559  ภายใต้หัวข้อ  วัสดกุารศึกษา  และวัสดุในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน  และวัสดุในการด าเนินการตามโครงการฝึกพิเศษต่างๆ  และก ากับติดตามให้ปฏิบัติ
ไปตามแผนฯ  

ความพยายาม   
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอโครงการ เพ่ือเข้าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  2. งานวางแผนและงบประมาณ จัดท าแผนปฏิบัติการฉบับร่าง 
  3. ประชุมคณะกรรมการรบริหารสถานศึกษา  เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการ 
  4. งานวางแผนและงบประมาณ  จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ แจ้ง   

แผนกวิชา/ ผู้รับผิดชอบ 
  5. ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
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 6. งานวางแผนและงบประมาณ ควบคุม ตัดจ่ายเงินงบประมาณ 
 7. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 

5 ประเด็น ดังนี้ 
 1. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน   

ร้อยละ 15.98  ของงบด าเนินการ 
 2. สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการ

เรียนการสอนร้อยละ 34.55  ของค่าวัสดุฝึก 
 3. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ ร้อยละ 1.54  ของงบด าเนินการ 
 4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการ

จัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ร้อยละ 5.49 ของ
งบด าเนินการ 

 5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ร้อยละ 5.95  ของงบด าเนินการ  

 ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  

ความตระหนัก  
  1. สถานศึกษาได้มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน

ประเทศและ หรือต่างประเทศ 
  2. สถานศึกษาจัดท าแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากร   จากภายในและ

ต่างประเทศ 
  3. สถานศึกษาได้จัดให้สาขาวิชา งานแนะแนว เชิญวิทยากรเพื่อให้ความรู้พัฒนาผู้เรียน

ให้มีคุณภาพ   ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  4. สถานศึกษาท าแผนเพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์จากภายในและภายนอก เพ่ือพัฒนา

สถานศึกษา  

ความพยายาม   
  1. ผู้บริหารประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้าน 

การระดมทรัพยากรเครือข่ายทั้งภายใน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
  2. หัวหน้าสาขาวิชา หวัหน้างานแนะแนว  หัวหน้างานทวิภาคี จัดท าหนังสือเชิญ

วิทยากรขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการให้นักเรียนนักศึกษา 
  3. ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการในการจัดบรรยายพิเศษโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ

และระดมทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาผู้เรียน 
  4. ผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามที่ก าหนด 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้ง         

ในประเทศและหรือต่างประเทศ  สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 
 1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครือข่ายทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ 
 2. สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 

ในประเทศ และหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน  ร้อยละ  83.33  ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 
 3. สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศท่ีมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา  442  แห่ง 
 4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  5  รายการ 
 5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศเพ่ือการปรับปรุง 
 ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมิน

อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

3.1 ระดับคุณภาพในการปฏบิตัิงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย  
 
 

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

1 ข้อ 

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 

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

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

ปฏิบัติตามประเด็น 
(1) (2) (3) (4) 

และ (5) 

5 (ดีมาก) 

3.3 ระดับคุณภาพในการพฒันา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์  
 

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

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

ปฏิบัติตามประเด็น 
(1) (2) (3) (4) 

และ (5) 

5 (ดีมาก) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงาน
และภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
 

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

1 ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา  
 

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

1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง  
 
 
 

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

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

ปฏิบัติตามประเด็น 
(1) (2) (3) (4) 

และ (5) 

5 (ดีมาก) 

3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบ
ดูแลผู้เรียน  
 

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

1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

3.8 ระดับคุณภาพในการพฒันาและ
ดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา  และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน  ศูนย์วทิยบริการ  

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

1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และ
คอมพิวเตอร์  
 

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

1  ข้อ  
 

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 



 ๙๗ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
เกณฑ์ 

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
 

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

1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

3.11 ระดับคุณภาพในการบรหิาร
การเงินและงบประมาณ   
 

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

1  ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

3.12 ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศกึษา  
กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ  
 

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

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 5 
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3  

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้  
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 – 



 ๙๘ 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ   
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  

ความตระหนัก 
1. สถานศึกษามีความตระหนักโดยการด าเนินงานและมีข้อมูลการจัดท าโครงการสร้าง

งานสร้างอาชีพ  บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา 
2. สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียน เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรม ตามภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคลทุกครั้งที่มีการด าเนินกิจกรรม 

 ความพยายาม   

สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้ทุกสาขางานต้องมีการบริการวิชาการและวิชาชีพ อย่างน้อย 
2 โครงการ โดยการจัดบริการวิชาชีพในโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ 

ผลสัมฤทธิ์ 
  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ สถานศึกษาได้
ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 
  1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
  2. สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงาน 2  โครงการ กิจกรรมต่อปี 
  3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ร้อยละ 89.76    
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
  4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม  
  5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.37 

 ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่
เกณฑ ์

การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการและวชิาชพี  
 
 

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

ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ 5 ข้อ 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4 5 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4  

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  

       จุดที่ต้องพัฒนา  

                  - ไม่มี – 



 ๙๙ 

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย   
ส่งเสริมให้ครู  และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย         

ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์    
หรืองานวิจัยของผู้เรียน  

ความตระหนัก 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3  และระดับชั้น ปวส.2  

จัดท าโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ตามรายวิชาโครงการและอ่ืน ๆ  และจัดให้มี
การประกวด  แสดง  และเผยแพร่ผลงาน  รวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  มีการ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง  แข่งขัน  และได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน  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  ตามแผนการ

จัดการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ของผู้เรียน สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น  ดังนี้ 
  1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  คิดเป็นร้อยละ 77.02  ผ่านเกณฑ์ 

  2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จัดท าโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับ ปวช.3 มีจ านวน
ผลงานเฉลี่ย 2.81 คน/1 ชิ้นงาน  และระดับ ปวส.2 มีจ านวนผลงานเฉลี่ย 1.87 คน/ 1 ชิ้นงาน ผ่านเกณฑ์ 

  3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 
81.25  ผ่านเกณฑ์ 

  4. สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน คิดเป็นร้อยละ 74.49  ผ่านเกณฑ์ 

  5. สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ  
จ านวน  391  ชิ้นงาน  คิดเป็นร้อยละ 66.04 ผ่านเกณฑ์ 

ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมินอยู่
ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 



 ๑๐๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู  

ความตระหนัก  
 สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  

หรืองานวิจัย  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการท าวิจัย  และจัดให้มีการประกวด  จัดแสดง  และเผยแพร่ผลงาน  
รวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง  แข่งขัน  และได้รับ
รางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ 

 ความพยายาม   
1. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

  2. ครูก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา 

3. ครูเสนอโครงการเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
4. ครูจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
5. นักศึกษาจัดท านวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรอืงานวิจัย  ตามแผนการจัดการ

เรียนรู ้

ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ

ครู สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น  ดังนี้ 
  1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 100  ผ่านเกณฑ์ 
  2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนจัดท า  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ

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

  3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น า นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไมน่้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 
85.84  ผ่านเกณฑ์ 

  4. สถานศึกษาได้น า นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ  50  ของจ านวนผลงานทั้งหมด  เผยแพร่ต่อสาธารณชน  คิดเป็นร้อยละ 100  ผ่านเกณฑ์ 
  5. สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย         
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด 
ภาค และชาติ   คิดเป็นร้อยละ 25  ผ่านเกณฑ์ 

 ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
 
 
 



 ๑๐๑ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
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 (ดมีาก) 

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 (ดมีาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 5 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5  
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัยของครู  

        จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
-ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๒ 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ในด้านการรักชาติ

เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม  

ความตระหนัก  
1. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างต่อเนื่อง 
2. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพ่ือเป็นการพัฒนา

ผู้เรียนและบุคลากรให้มีความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ   
3. สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้จัดกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ กิจกรรมด้านส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมด้านทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
เป็นประจ าทุกปี 

4. สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2558 - 2559   

ความพยายาม  
 1. สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม

การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
  - โครงการ/กิจกรรมด้านการรักชาติ  
   - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
   - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
  - โครงการ/กิจกรรมด้านเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
   - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
  - โครงการ/กิจกรรมด้านส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุข 
   - โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ  
  - โครงการ/กิจกรรมด้านทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
   - กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝนในวันเข้าพรรษา 
   - โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยการบรรพชาสามเณรและ            
     บวชเนกขัมมะนารีและเข้าค่ายคุณธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม 
  2. สถานศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 



 ๑๐๓ 

3. สถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

4. มีการประเมินผลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าผลไปปรับปรุงและมีการรายงานการจัดกิจกรรม
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

5. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการส่งเสริมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน 
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 5  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 โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย    
ในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  
  5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.39 

 ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

ความตระหนัก  
 1. สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม   

ในวันส าคัญของชาติ คือ วันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ เป็นประจ าทุกปี  
 2. สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2558 - 2559 และยังได้ก าหนดให้ชมรมจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 



 ๑๐๔ 

 3. สถานศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ทุก
โครงการ 

ความพยายาม   
 1. สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จ านวน 15 โครงการ ได้แก่ 
- กิจกรรม Big Cleaning Day  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
- กิจกรรม Big Cleaning Day  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมไทย     

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
- โครงการสืบสานศาสนาพัฒนาลานวัด ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
- โครงการพิทักษ์โลกสวยด้วยมือเรา ณ หาดขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
- โครงการพัฒนาวัด พัฒนาจิต ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
- โครงการทีมงานโลกสวยปลูกป่าชายเลน ณ ป่าชายเลน ต.ปากนคร อ.เมือง      

จ.นครศรีธรรมราช 
- โครงการ Reforestation Awareness Green ณ กลุ่มเกษตรกรท าประมง

พ้ืนบ้าน ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
- โครงการแข่งขันประดิษฐ์แจกันดอกไม้จากใบตอง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
- โครงการ R4 For world by me ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
- โครงการสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             

ณ สถานีวิจัยต้นน้ าคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 
- โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลน ณ ป่าชายเลน ต.ปากนคร อ.เมือง               

จ.นครศรีธรรมราช 
- โครงการ NVC GREEN ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
- โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม ณ วัดมเหยงคณ์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
- โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมตะลุมพุก ณ แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง        

จ.นครศรีธรรมราช 
- โครงการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ าทะเลสิชล ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 

นครศรีธรรมราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 
 2. สถานศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 3. สถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. มีการประเมินผลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าผลไปปรับปรุงและมีการรายงานการจัด

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 5. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ

ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 



 ๑๐๕ 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สถานศึกษาได้

ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 
 1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 15 โครงการ/กิจกรรม 
  2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝัง

จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝัง

จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย  4.10 

 ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ   

ความตระหนัก  
1. สถานศึกษาได้ก าหนดนโยบายให้จัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ โดยให้มีการ

จัดการแข่งขันกีฬาภายในและกิจกรรมกีฬานันทนาการอ่ืนๆ เป็นประจ าทุกปี 
2. สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2559 
3. สถานศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการครบทุก

โครงการด้านกีฬาและนันทนาการ 

 ความพยายาม   
 1. สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ  จ านวน 5 

โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
- โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา 
- โครงการแข่งขันกีฬาภายในประจ าปี 2558 
- โครงการแข่งขันกีฬาลีลาศ 
- โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 
- กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาคใต้ 
- กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ 

- โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมด้านนันทนาการ 
- โครงการขยับกายสบายชีวี 
- โครงการกีฬาหมากล้อมต้านยาเสพติด 



 ๑๐๖ 

 2. สถานศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ   
 3. สถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและ

นันทนาการ   
 4. มีการประเมินผลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าผลไปปรับปรุงและมีการรายงานการจัด

กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ   
 5. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ

ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ  

ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  สถานศึกษาได้ด าเนินการ

ครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 
 1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ  5  โครงการ 

กิจกรรม 
 2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ

นันทนาการ 
 3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ทุกคนเข้าร่วม

โครงการกิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ

นันทนาการ โดยครุและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ

ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  
4.32 

ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ความตระหนัก 
   1. สถานศึกษาจัดท าโครงการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา       

พ.ศ. 2556–2559  โดยได้ก าหนดโครงการต่างๆ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 – 
2559  

   2. สถานศึกษาจัดท าโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูสู่แนวทางการประเมินตาม
สภาพจริง  น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การเรียนการสอน  แนวทางในการจัดท าแผน  การสอน  
เป็นคุณลักษณะด้านหนึ่งที่ต้องประเมินผลผู้เรียน 

   3. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 



 ๑๐๗ 

 ความพยายาม   
  สถานศึกษามีการด าเนินงานครบถ้วนตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
  2. แต่ละงานในทุกฝ่าย  มีการวางแผน  โครงการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  3. แต่ละงานด าเนินการโครงการต่างๆ  ตามที่ก าหนด  โดยบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกโครงการ ประกอบด้วย  ความมีเหตุผล  ความพอประมาณ  มีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้
เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
  4. แต่ละโครงการที่ด าเนินการ  มีการรายงานผล  ประเมินผลเพ่ือน าไปปรับปรุง 
  5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สถานศึกษาได้

ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 
      1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน 

 3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

 5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ      
การปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.22 

 ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐๘ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
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 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6  
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้  

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 - 
 



 ๑๐๙ 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   
 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๕ และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  

ความตระหนัก  
  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  หมวด 
6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน  เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี  
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 6 ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการ  การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
วิทยาลัยฯ จึงด าเนินการตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  กฎกระทรวง  และมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ฉบับดังกล่าว  โดยถือว่า  การประกันคุณภาพภายใน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถานศึกษาสู่คุณภาพ  
จึงได้ก าหนดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
2558 - 2559   

ความพยายาม 
  1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
       1.1 น ามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 (หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 และท่ีปรับปรุงแก้ไขและ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558)   
เข้าท่ีประชุมใหญ่  เพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยก าหนดเป็น 8 มาตรฐาน 46 
ตัวบ่งชี้ 
       1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และน าเสนอต่อวิทยาลัยฯ ตลอดทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีก     
3 ฝ่าย ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2. คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 3. คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
       1.3 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน 
 2. ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       2.1 บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยได้รับ
การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
       2.2 ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง และน าผลการประกันคุณภาพ
ภายในไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะของโครงการ และมีการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 



 ๑๑๐ 

  3. มีหลักฐานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินผลคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
       3.1 มีคู่มือและปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและด าเนินงานตามคู่มือและ
ปฏิทินมีการพัฒนาคู่มือและปรับปรุงปฏิทินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
       3.2 มีระบบการพัฒนาคุณภาพ  ติดตามคุณภาพ  และตรวจสอบคุณภาพ              
โดยการประชุมวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  ประชุมวางแผน  ประชุมด าเนินการ  นิเทศและติดตามโดย
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  เขียนรายงาน วิเคราะห์ สรุปผล และครูทุกคนเขียน SAR ของตนเอง 
รายงานต่อแผนกวิชา  แผนกวิชารวบรวมและวิเคราะห์ผลงานจากครู  รายงานเป็น SAR ของแผนกวิชา 
และน าเสนอผลการด าเนินงานของแผนกวิชาในรูปของแฟ้มเสนอต่อวิทยาลัยฯ ผ่านฝ่ายวิชาการ  และ
ผู้รับผิดชอบทุกตัวบ่งชี้รายงานผลการประเมินตนเองผ่านฝ่ายที่รับผิดชอบ  หลังจากนั้นรองฝ่ายแต่ละฝ่าย
น าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่  เพ่ือการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ที่ประชุมใหญ่ประกอบด้วย  คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ผู้บริหาร  ครูทุกคน ตัวแทนเจ้าหน้าที่  ตัวแทนนักศึกษา  ในการ
ประชุมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถาม  ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และวิเคราะห์จุดอ่อน     
จุดแข็งของแผนกวิชา  และของคณะกรรมการทุกตัวบ่งชี้ ในการด าเนินงานดังกล่าว   

     3.3 มีการประเมินผลเพ่ือตอบสนองข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  
       3.4 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยท าหน้าที่ดังนี้  
   3.4.1 ยกร่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   3.4.2 พิจารณามาตรฐานและตัวบ่งชี้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือวิธีการอ่ืนตามหลัก 
            วิชาการ 
   3.4.3 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
            สถานศึกษา 
   3.4.4 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาน าเสนอต่อ  
            คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพื่ออนุมัติ 
   3.4.5 จัดประชุมชี้แจงให้ครู บุคลากร ผู้เรียน ในสถานศึกษาทราบ 
   3.4.6 ประกาศใช้และน าไปสู่การปฏิบัติ 
       3.5 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพ โดยท าหน้าที่ดังนี้  

  3.5.1 แนะน า ปรึกษาและนิเทศแก่ครู และบุคลากรเป็นรายบุคคล โดยต้อง 
            ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ วางแผนและก าหนดทางเลือก  
            สร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ  

3.5.2 จัดท าคู่มือการนิเทศ ติดตามตรวจสอบการด 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 



 ๑๑๑ 

   3.6.2 จัดท าแผนการประเมิน และก าหนดเวลาการประเมิน 
   3.6.3 ท าการประเมินคุณภาพแผนกวิชา หรือแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
            แผนกวิชา ซึ่งควรมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นกรรมการ 
   3.6.4 จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเสนอต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
  4. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีต่อต้นสังกัดและสาธารณชน  
  5. มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายใน  การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
และการประเมินคุณภาพภายนอก ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

 ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาได้ด าเนินการครบทั้ง 5 

ประเด็น ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  

  2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน

คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น ผลการประเมินสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมิน

อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ความตระหนัก  
  สถานศึกษาถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถานศึกษา          
สู่คุณภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ  

 ความพยายาม   
  1. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  ส่วนที่ 1  
การจัดการอาชีวศึกษา  7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ และได้เพ่ิมเติมอีก 1 ตัวบ่งชี้ ในมาตรฐานที่ 2 ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ระดับคุณภาพในการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และในปีการศึกษา 2558 ได้ด าเนินการในส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ 1 
มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้ ด้วย 
  2. ที่ประชุมใหญ่ช่วยกันก าหนดเกณฑ์ของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินการ 
           3. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ฝ่าย ได้แก่ 



 ๑๑๒ 

อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  อนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และอนุกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน  และประสานงานให้คณะกรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ 

 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2558 เพ่ือรายงานผลการด าเนินการและตรวจสอบ 

 5. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  เสนอผู้เกี่ยวข้องพิจารณารายงานต่อ      
ต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  มีจ านวน      

ตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ระดับคุณภาพดีมาก มีค่าคะแนน 5 ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  ผลการด าเนินงานมีระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนน 5 จ านวน    8  ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่ 2  ผลการด าเนินงานมีระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนน 5 จ านวน    5  ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่ 3  ผลการด าเนินงานมีระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนน 5 จ านวน  12  ตวับ่งชี ้
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  33  ตวับ่งชี ้

โดยไม่นับรวมตัวบ่งชี้ที่เพ่ิมในมาตรฐานที่ 2  
ฉะนั้น รวมผลการด าเนินงานมีระดับคุณภาพดีมาก มีค่าคะแนน 5 จ านวน 33  ตัวบ่งชี้   

ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

7.1 ระดับคุณภาพในระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน  
 
 
 

- ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติตามประเดน็ 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
- ต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน ปฏิบตัิตามประเดน็  1 ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 5 
ข้อ 

5 (ดีมาก) 

7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนนิงาน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

จ านวนตัวบง่ชี้ที่มผีลการตัดสินตามเกณฑ์
สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 
- ดีมาก 30-34  ตัวบ่งชี้ และไมม่ีตัวบง่ชี้ใดที่
อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
- ดี 24 – 33 ตัวบ่งชี ้
- พอใช้ 18 – 23 ตัวบ่งชี ้
- ต้องปรับปรุง 12-17 ตัวบ่งชี ้
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 12 ตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชีท้ี่มีผลการตัดสนิ
ตามเกณฑ์สูงสดุ ระดับ
คุณภาพดีมาก  
มีค่าคะแนน 5  
จ านวน 33  ตัวบ่งชี้ 
 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7 5 
สรุปผลการประเมินในทุกมาตรฐาน 4.98 



 ๑๑๓ 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้  

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

จุดที่ต้องพัฒนา  
- ไม่มี – 

ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น  จ านวน 10 ตัวบ่งชี้   
 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน               
สถานประกอบการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ   
ระยะสั้น  

ความตระหนัก  
  สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดท าแผนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีการ
ด าเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรั บปรุง
พร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี  

 ความพยายาม 
  สถานศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  และสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน และท้องถิ่น 

 ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

สถานศึกษาด าเนินการได้ 4 ประเด็น คือ 
1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ที่

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 
  3. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

4. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจ าปี 

 ฉะนั้น  ผลการประเมิน สถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 



 ๑๑๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 

ความตระหนัก  
สถานศึกษามีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยก าหนดรายวิชาใหม่

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ ด าเนินการตามข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่ง
แต่ละสาขางานด าเนินการสอดคล้องกับริบทและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้ฝึกอบรมเป็นหลัก 

 ความพยายาม 
  สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพโดยการ
ทบทวนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละสาขางานที่ค านึงถึงผู้ฝึกอบรมเป็นหลัก จากการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ จึงท าให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงแผนการเรียน และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาให้เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ สู่การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น าไปใช้การจัดกิจกรรม
การฝึกอบรม 
  1. ส ารวจความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา 
  2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับรายวิชา และแผนการเรียนให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สถาน
ประกอบการ 

 ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ  สถานศึกษาด าเนินการได้ 3 ประเด็น คือ 
(1) สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
(2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ 
(3) สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 

 ฉะนั้น  ผลการประเมิน สถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็น 3  ข้อ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับพอใช ้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.3  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ความตระหนัก  
  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความพยายาม 
  สถานศึกษา โดยฝ่ายวิชาการได้มอบหมายให้หัวหน้าแผนกวิชาด าเนินการให้ครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 



 ๑๑๕ 

  1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน 
  2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ได้ก าหนดการส่งแผนการเรียนรู้ไว้ในปฏิทิน
งานประจ าปีของฝ่ายวิชาการ  มีคณะกรรมการเป็นผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3. ส่งเสริมให้ครูมีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการบันทึกหลังการสอน และรายงานตามล าดับเมื่อสิ้นภาคเรียน 

 ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  สถานศึกษาด าเนินการได้    

5 ประเด็น คือ 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา

ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน และครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 100 ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมด
ในสถานศึกษา 

 ฉะนั้น  ผลการประเมิน สถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม(5) ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.4  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ความตระหนัก  
  1. สถานศึกษาก าหนดให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นรายวิชา ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
  2. สถานศึกษาก าหนดให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่ฝึกอบรม 

 ความพยายาม 
  จากการที่สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้ระดับคุณภาพใน
การวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่อบรม 
  1. มอบหมายวิชาสอนและก าหนดการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นและส่งแผนการวัดผลและประเมินผล 
  2. จัดให้มีการนิเทศการสอนโดยแผนกวิชา เพื่อติดตามการวัดและประเมินผลให้เป็นไป
ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. มอบหมายให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้
ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  



 ๑๑๖ 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   สถานศึกษาด าเนินการได้ 4 

ประเด็น คือ 
1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้นรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา 
  3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการก าหนด และแจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่
จัดการฝึกอบรม 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

 ฉะนั้น  ผลการประเมิน สถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็น 4  ข้อ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

ความตระหนัก  
  สถานศึกษาจัดตั้งเครือข่ายอาชีวศึกษาเพ่ือให้มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นอกเหนือจากที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสถานประกอบการ ด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุง 

 ความพยายาม 
  สถานศึกษามีการก าหนดแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดังนี้ 
  1. แผนกวิชาด าเนินการจัดโครงการเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ   
มาบรรยายให้ความรู้ในสาขาอาชีพแก่ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  2. มีการเชิญตัวแทนจากสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 
  3. มีการระดมทรัพยากรที่เป็นงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส าหรับจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

สถานศึกษาด าเนินการได้ 3 ประเด็น คือ 
 1. สถานศึกษามีการจัดหาภูมปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือ

ร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกบอรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 



 ๑๑๗ 

 2. สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 3. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ฉะนั้น  ผลการประเมิน สถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็น 3  ข้อ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับพอใช ้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 

ความตระหนัก  
  สถานศึกษา ตระหนักและให้ความส าคัญต่อครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดย
การส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพ ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นก าลังในการพัฒนาสถานศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้
ฝึกอบรม  

 ความพยายาม 
  สถานศึกษา ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาชีพร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา  

 ผลสัมฤทธิ์ 
 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินการ

ให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพร้อยละ 100 เมื่อน าไปพิจารณาตาม
เกณฑ์การตัดสินซึ่งได้ก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณาตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 

 ฉะนั้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ความตระหนัก  
  สถานศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษาท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับ
แผนการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีของสถานศึกษา 

 ความพยายาม 
  สถานศึกษา มีการก าหนดแผนงาน โครงการ และด าเนินการบริหารการเงินและ
งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  1. สถานศึกษาได้ประชุมชี้แจงครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจใน
เรื่องการจัดซื้อวัสดุฝึก ขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายวัสดุฝึกอย่างประหยัด และเหมาะสม 
  2. สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดท าการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการจัดสรร
งบประมาณตามความจ าเป็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
  3. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามแผนงานและโครงการเป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  4. มีการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง 



 ๑๑๘ 

  5. มีการควบคุมติดตามผลการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมถูกต้องตาม
แผนการเรียนรู้โครงการและกิจกรรมและถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 

 ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  สถานศึกษาด าเนินการได้ 5 

ประเด็น คือ 
1. สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   

ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากร
หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นประจ าปีของสถานศึกษา 
  2. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
คิดเป็นร้อยละ 25 - 29.99 ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

3. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
คิดเป็นร้อยละ 30-34.99 ของงบด าเนินการด้านฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

4. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
คิดเป็นร้อยละ 35-39.99 ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

5. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
คิดเป็นร้อยละ 40 ขึ้นไป ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ฉะนั้น  ผลการประเมิน สถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)      
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 8.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ผลคะแนนการ
ฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 

ความตระหนัก  
  สถานศึกษาให้ความส าคัญกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดให้มีการฝึกอบรมที่เน้น
ปฏิบัติการในด้านการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนที่บูรณาการเน้น
กระบวนการให้ผู้ฝึกอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด มุ่งความสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ฝึกอบรม การวิเคราะห์
หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฝึกอบรม การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดท าเครื่องมือ
วัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่มีคุณภาพตลอดการประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชา 

 ความพยายาม 
  สถานศึกษา ได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
กระบวนการเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้มากท่ีสุด ดังนี้ 
  1. มีการปฐมนิเทศผู้ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือสร้างความเข้าใจด้านการ
จัดการเรียนการสอนและระบบการวัดผลและประเมินผล 
  2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้
ฝึกอบรมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 



 ๑๑๙ 

  3. บันทึกสรุปผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป  

 ผลสัมฤทธิ์ 
  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ผลคะแนนการฝึกอบรม 
2.00 ขึ้นไป  สถานศึกษาด าเนินการ คือ 

 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 
2.00 ขึ้นไป เทียบกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้ ยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน โดย
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อน าไปพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสิน ซ่ึงได้
ก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณาตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 
  ฉะนั้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ความตระหนัก  
  สถานศึกษาให้ความส าคัญและตระหนักถึงระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกคน ซึ่งสามารถส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรมีการเก็บ
ข้อมูลของผู้เรียนแรกเข้าในแต่ละปี และมีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบบูรณา
การ มีการประชุมวางแผนในการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และผู้ฝึกอบรมให้
สามารถส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร 

 ความพยายาม 
  สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินการพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 
และเป็นกระบวนการ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส าเร็จการฝึกอบรมตาม
เกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด โดยได้ด าเนิน ดังนี้ 
  1. ครูจัดท าแผนการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย เน้นสมรรถนะเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมมีทักษะด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพ  
  2. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   3. ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดกิจกรรมส่งเสริมและช่วยเหลือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมให้มีผลการฝึกอบรมดียิ่งขึ้น 
  4. จัดส่งครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเข้ารับการอบรมพัฒนาด้านวิชาชีพ 
  5. จัดสรรเงินงบประมาณส าหรับจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติแก่แผนกวิชาที่จัดการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้นอย่างเพียงพอ 
 ผลสัมฤทธิ์ 

 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าสถานศึกษาด าเนินการ คือ
ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป เทียบ
กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้ ยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับผู้
ฝึกอบรมแรกเข้า จ านวน 84 คน เมื่อน าไปพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสินซึ่งได้ก าหนดผลจากประเด็นการ
พิจารณาตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 

 ฉะนั้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 



 ๑๒๐ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 8.10  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 

ความตระหนัก  
  สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการ
น าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 ความพยายาม 
  สถานศึกษาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน า
ความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ โดยด าเนินการดังนี้ 
  1. ก าหนดรูปแบบ วิธีการการติดตาม ส ารวจความพึงพอใจ และจัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
  2. ด าเนินการติดตามส ารวจความพึงพอใจผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 
  3. สรุปรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจรายงานวิทยาลัยฯ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง
ในการจัดการฝึกอบรมต่อไป 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์  สถานศึกษาด าเนินการได้ 5 ประเด็น คือ 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ  โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพ่ือ
เก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ และมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 100  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
ของสถานศึกษา 

 ฉะนั้น  ผลการประเมิน สถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒๑ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 8 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

8.1 ระดับคณุภาพในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการฝึกอบรม
หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น  
 
 

- ดีมาก ปฏิบัตติามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)  
- ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 
- พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ (1) และ (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัติามประเด็น  (1)  

ปฏิบัติตามประเด็นได้   
4 ข้อ 

4 (ดี) 

8.2 ระดับคณุภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สถาน
ประกอบการ 

- ดีมาก ปฏิบัตติามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)  
- ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 
- พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ (1) และ (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัติามประเด็น  (1) 

ปฏิบัติตามประเด็นได้   
3 ข้อ 

3 (พอใช้) 

8.3 ระดับคณุภาพในการจัดท า
แผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา 
 
 
 

- ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมผีลตาม(5)    
คือร้อยละ 80 ข้ึนไป 

- ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมผีลตาม (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมผีลตาม(3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ (1) และมผีลตาม(2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัติามประเด็น  (1)  

ปฏิบัติตามประเด็น(1) 
และมผีลตาม (5)  
คือร้อยละ 100 

5 (ดีมาก) 

8.4 ระดับคณุภาพในการฝึกอบรม
หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น 
 
 
 

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

ปฏิบัติตามประเด็นได้   
4 ข้อ 

4 (ดี) 

8.5 ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 
 

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

ปฏิบัติตามประเด็นได้   
3 ข้อ 

3 (พอใช้) 

8.6 ร้อยละของครูผูส้อนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นท่ีได้รับการพัฒนา 
 
 
 

- ดีมาก  ค่าคะแนน 4.51-5.00 คือร้อยละ 80 ข้ึนไป                
  ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
- ดี ค่าคะแนน 3.51-4.50 
- พอใช้ ค่าคะแนน 2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51-2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนค่าคะแนน 0.00-1.50 
 

ร้อยละ 100 5 (ดีมาก) 

8.7 ระดับคณุภาพในการบรหิาร
การเงินและงบประมาณ 
 
 

- ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมผีลตาม(5)      
- ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมผีลตาม (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมผีลตาม(3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ (1) และมผีลตาม(2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัติามประเด็น  (1)  
 

ปฏิบัติตามประเด็น(1) 
และมผีลตาม (5) 

5 (ดีมาก) 



 ๑๒๒ 

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

8.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นที่
ผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ข้ึน
ไป 
 

- ดีมาก  ค่าคะแนน 4.51-5.00 คือร้อยละ 80 ข้ึนไป 
- ดี ค่าคะแนน 3.51-4.50 
- พอใช้ ค่าคะแนน 2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51-2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนค่าคะแนน 0.00-1.50 

ร้อยละ 100 5 (ดีมาก) 

8.9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมตามหลักสตูรเทียบกับแรก
เข้า 
 
 

- ดีมาก  ค่าคะแนน 4.51-5.00 คือร้อยละ 80 ข้ึนไป 
- ดี ค่าคะแนน 3.51-4.50 
- พอใช้ ค่าคะแนน 2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51-2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนค่าคะแนน 0.00-1.50 

ร้อยละ 100 5 (ดีมาก) 

8.10 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน า
ความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 
 

- ดีมาก ปฏิบัตติามประเด็น 5 ข้อ คือร้อยละ 80 ข้ึนไป 
- ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ  
- พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัติามประเด็น  1 ข้อ  

ปฏิบัติตามประเด็น(1) 
และมผีลตาม (5) 

ร้อยละ 100 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 8 (10 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนรวมเท่ากับ 44) 4.40 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 8 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 8.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ผลคะแนนการ 
   ฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 8.9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถ 
   ไปใช้ประโยชน์ 
 
จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 8.๑ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 
   ระยะสั้น  
 ตัวบ่งช้ีที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง 
   กับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ   
   ระยะสั้น 
 



ตอนที่ ๔ 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

๔.๑  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ทั้งส่วนที่ 1 การ

จัดการอาชีวศึกษา จ านวน 7 มาตรฐาน 36 ตัวบ่งชี้ และส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ 1 มาตรฐาน 10 
ตัวบ่งชี้ สรุปได้ดังนี้  

๔.๑.๑  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าคะแนน 5 มีทั้งสิ้น 
34 ตัวบ่งช้ี  เรียงตามล าดับดังนี้  
  มาตรฐานที่ ๑  ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้  
ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ 
ขึ้นไป  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน   
 ทีม่ีต่อคุณภาพของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 รับรอง  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  หรือประกอบอาชีพ

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

 
  มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ประกอบด้วย  
6  ตัวบ่งชี้  ได้แก ่ 

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

รายวิชา   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.6  ระดับคุณภาพในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 

 



 ๑๒๔ 

มาตรฐานที่ ๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย  12 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร

สถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์

ของสถานศึกษา  และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏบิัติการ  
โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.9   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และ
คอมพิวเตอร์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  

กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  
 

มาตรฐานที่ ๔  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้  คือ  
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
 

มาตรฐานที่ ๕  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์       
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของผู้เรียน  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู  

 
มาตรฐานที่๖  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสรา้งความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

ประกอบด้วย  4  ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา   
ศิลปวัฒนธรรม  

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖.๒  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ   



 ๑๒๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

 
มาตรฐานที่ ๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย  2  ตัวบ่งช้ี  คือ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ประกอบด้วย     
6 ตัวบ่งชี้ คือ 
       ตัวบ่งชี้ที่ 8.3  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
       ตัวบ่งชี้ที่ 8.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
       ตัวบ่งชี้ที่ 8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
       ตัวบ่งชี้ที่ 8.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ผล 
       คะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 
       ตัวบ่งชี้ที่ 8.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
       ตัวบ่งชี้ที่ 8.10  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ 
       ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 
 

๔.๑.๒  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับคุณภาพดี  มีค่าคะแนน 4  มี 3 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ 
  มาตรฐานที่ ๑  ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้  
ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   

  มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ประกอบด้วย     
2 ตัวบ่งชี้ คือ 
   ตัวบ่งช้ีที่ 8.๑  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการฝึกอบรม 
             หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
   ตัวบ่งชี้ท่ี 8.4  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

4.1.3  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับคุณภาพพอใช้ มีค่าคะแนน 3 มี         
2 ตัวบ่งชี้ คือ  
  มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ประกอบด้วย      
2 ตัวบ่งชี้ คือ 
   ตัวบ่งชี้ท่ี  8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
     รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน              
     สถานประกอบการ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม 
             หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 



 ๑๒๖ 

 
4.1.4  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง  

- ไม่มี - 

๔.๑.5  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง เร่งด่วน   
- ไม่มี - 

 
๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย        
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต    
ในรูปแบบแผนงาน ดังนี้ 

4.2.1  แผนงานด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
4.2.2  แผนงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4.2.3  แผนงานด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.4  แผนงานด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
4.2.5  แผนงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
4.2.6  แผนงานด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
4.2.7  แผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.2.8  แผนงานด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 

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



 
 
 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก    ภาพการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการประเมิน

ตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2558 

ภาคผนวก ข    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ การประกันคุณภาพภายใน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 
2558 

ภาคผนวก ค  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ภาคผนวก ง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ภาคผนวก จ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ภาคผนวก ฉ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ภาพการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการประเมินตนเอง  

เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการรายงานผลการประเมินตนเอง 
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 
ณ ห้องพระเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุรพล  โชติธรรมโม 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ประธานในพิธีเปิดโครงการ 

นายสายันต์  แสงสุริยันต์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

กล่าวรายงาน 

นางสุธาทิพย์  แสนเดช 
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

พิธีกรและรับผิดชอบด าเนินโครงการ 



๑๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
ณ ห้องประชุมพระเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่าง ๆ น าเสนอตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 
ให้ท่ีประชุมตรวจสอบผลการด าเนินงาน 



๑๓๑ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ การประกันคุณภาพภายในของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 8255  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

 



๑๓๓ 
 

 

 



๑๓๔ 
 

 



๑๓๕ 
 

 
 

 



๑๓๖ 
 

 

 



๑๓๗ 
 

 
 
 



๑๓๘ 
 

 



๑๓๙ 
 

 



๑๔๐ 
 

 
 

 



๑๔๑ 
 

 
 

 
 
 



๑๔๒ 
 

 
 

 



๑๔๓ 
 

 
 
 
 



๑๔๔ 
 

 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

 
 

 



๑๔๖ 
 

 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

 
 
 
 



๑๕๐ 
 

 
 
 
 
 



๑๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 



๑๕๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

 



๑๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 



๑๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

 
นายชุมทาง  จินดาโชติ 



๑๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


