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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา  2559  
ฉบ ับนี ้  ว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษานครศรีธรรมราชได ้จ ัดท าขึ ้น  เพื ่อรายงานผลการประเมินตนเอง          
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ส าหรับสถานศึกษา       
ที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 
และให้สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 
หมวด 6  มาตรา 48  ที่ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา         
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ   
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   

ในปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชได้ด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559  ลงวันที่ 26 มกราคม 
พ.ศ.2560 ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีหนังสือ 
ที่ ศธ 0606/1355  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ให้สถานศึกษาที่เปิดสอนการฝึกอบรมวิชาชีพ   
ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา    
พ.ศ.2555  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพจ านวน 1
มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้) ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ไปก่อนจนกว่าส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจะด าเนินการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาการฝึกอบรมวิชาชีพเสร็จสิ้น  วิทยาลัยฯ           
ได้ด าเนินการด้วยความตระหนัก  ความพยายาม  จึงเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่ง  ดังปรากฏในเอกสารเล่มนี้       
ซึ่งประกอบด้วย  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  สภาพทั่วไปของสถานศึกษา การด าเนินงานของสถานศึกษา 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษา  ส่วนภาคผนวกท้ายเล่มประกอบด้วย ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในปีการศึกษา 2559  

ในโอกาสนี้  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ขอขอบคุณคณะกรรมการวิทยาลัยฯ 
บุคลากรทุกฝ่าย  สถานประกอบการ  นักศึกษา และประชาชนในชุมชนที่มีส่วนให้การด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในปีการศึกษา 2559  เกิดสัมฤทธิผล เป็นผลดีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 

       

                                          (นายสุรพล  โชติธรรมโม) 
                                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                                               

                                         วันที่  16  พฤษภาคม  2560 
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1.บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้สูง พ.ศ.2559 
ตัวบ่งชี ้

1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 

1 5 5     10 5.00 ดีมาก 
2 5 5 4 4 5 5 28 4.67 ดีมาก 
3 5 5 2 5   17 4.25 ดี 
4 5   -     5 5.00 ดีมาก 

รวม       60 4.73 ดีมำก 
 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

1.1 ระดับตัวบง่ชี ้
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดบัคุณภาพ “ดีมาก”    จ านวน   10 ตัวบ่งชี ้
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดบัคุณภาพ “ดี”    จ านวน     2 ตัวบ่งชี ้
1.1.3 จ านวนตัวบ่งชีท้ี่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน     - ตัวบ่งชี ้
1.1.4 จ านวนตัวบ่งชีท้ี่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรบัปรุง”  จ านวน     1 ตัวบ่งชี ้
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดบัคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน     - ตัวบ่งชี ้

1.2 จุดเด่น  
มำตรฐำนที่ 1  ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ  จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
มำตรฐำนที่ 2  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  จ ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบง่ชี้ที ่2.1   ระดบัคุณภาพในการด าเนนิการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2  ระดับคุณภาพในการด าเนนิการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานตน้สังกัด 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ดา้นครุภัณฑ์ และ 
                   ด้านฐานข้อมูล       
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
มำตรฐำนที่ 3  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวชิา   
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
มำตรฐำนที่ 4  ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนนิการประกนัคุณภาพภายใน 

1.3 จุดที่ควรพัฒนำ  
มำตรฐำนที่ 2  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดบัคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร 
ประเด็นกำรประเมิน 4 



๒ 
 

 

สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนนุ ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครู
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณ ี

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดบัคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงนิ 
ประเด็นกำรประเมิน 4 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนนุ การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการพฒันาทักษะ

วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
มำตรฐำนที่ 3  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ระดบัคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมิน 1 
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมน่้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
ประเด็นกำรประเมิน 3 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนนุ ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวชิาชีพทีส่อดคล้อง

กับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

ประเด็นกำรประเมิน 5 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนนุ ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ 

ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  
 1. สถานศึกษาตั้งกรอบอัตราก าลงัให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดและเสนอหนว่ยงานต้นสังกัด 
 2. สถานศึกษาควรจัดสรรรายจา่ยในการส่งเสริม สนบัสนนุ การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวชิาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค์ของผู้เรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 5   ของงบด าเนนิการ 
 3. หน่วยงานตน้สังกัดควรจัดกจิกรรมหรือโครงการการจัดประกวดหรือแสดงผลงานเพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนให้มากข้ึน และจัดสรรงบประมาณไปให้สถานศึกษาตาม
สัดส่วนของผู้เรียน 

4. สถานศึกษาควรจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคไีม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

5. สถานศึกษาควรส่งเสริม สนบัสนนุ ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชพีที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถ
น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
 6. สถานศึกษาควรส่งเสริม สนบัสนนุ ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รบัรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 7. หน่วยงานตน้สังกัดควรร่วมมอืกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรม หรือโครงการ
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรางวัล และการประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ให้มากข้ึน 
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2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  เดิมชื ่อ โรงเรียนช่างเย็บผ้า เปิดสอนครั้งแรกในปี    
พ.ศ. 2481 รับนักเรียนซึ่งส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาในหลักสูตรประโยค
อาชีวศึกษา หลักสูตร 2 ปี ในปี พ .ศ.2491  เปิดสอนหลักสูตรการช่างสตรีและเปลี ่ยนชื ่อเป็น 
โรงเรียนการช่างสตรีนครศรีธรรมราช  และต่อมาในปี พ.ศ. 2519  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช จนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชเป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   

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

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชตั้งอยู่ติดถนนราชด าเนินซึ่งเป็นถนนสายหลักอยู่กลางใจเมือง 

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  อาชีพของชุมชนโดยรอบมีทั้ง
อาชีพธุรกิจขนาดใหญ่  ได้แก่  ธนาคาร  ร้านขายทองรูปพรรณ  โรงแรม  ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ อาชีพธุรกิจ
ขนาดย่อม ได้แก่  ขายอาหาร  ขายเสื้อผ้า  ขายยา  ขายวัสดุก่อสร้าง  ขายเครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ  
อาชีพข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ  อาชีพอิสระ  และอาชีพรับจ้าง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nvc.ac.th/
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2.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
 2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 

 
   

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

 งานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนและงบประมาณ   งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา   แผนกวิชาสามัญ 

 นางสุนิสา  พละศกึ   นางอุไรรัตน ์ ศุภจิตตากร   นายรพีพัฒน ์ พรหมดนตร ี   นายภักดี  เรอืงศร ี
           

 งานบคุลากร   งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ   งานครทูีป่รกึษา   แผนกวิชาสัมพันธ ์
 นางสาวสกุาญจน์ดา  ย่ีสุ่นแซม   นายอุทิศ  ลีละวฒัน ์   นางมาลัย  ชขูันธ ์   นางปิยนุช  ชแูสง 
           

 งานการเงิน   งานความร่วมมือ   งานปกครอง   แผนกวิชาอาหารฯ 
 นางกรรณกิา  แซ่ตั่น   นางณัตฐิา  เพช็รแก้ว   นายสมพงศ์  วรรณถนอม   นางสาวป่ินฤทัย  แผ่เตม็ 
           

 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   นางจรรยมน  ชูชาต ิ
           

 งานทะเบยีน   งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษา      แผนกวิชาการตลาด 

 นางสาวกัณฐกิา  แสงสุวรรณ   นางสาวอรอุมา  ส่งบ าเพ็ญ      นางเบญจง  วรรณมาศ 
           

 งานประชาสัมพนัธ ์   หน่วยควบคุมภายในสถานศกึษา      แผนกวิชาการเลขานกุาร 
 นางกนัป์หา  เก้าเอี้ยน   นางนรินทร์  นวลเจริญ      นางวราพร  บรรจงเส้น 
           

          แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
          นายปณชัย  เพชรปาน 
           

          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 
         

 
  นายสุรพล  รังสฤษติกุล 

 

ผู้อ านวยการวทิยาลัย 
นายสุรพล  โชติธรรมโม 

คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 
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2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 - 2559 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ท าหน้าที ่

1 นายสุรพล โชติธรรมโม ผู้อ านวยการวทิยาลัยฯ ประธานกรรมการ 

2 นายนภนต ์ สุขประจันทร ์ รองผู้อ านวยการ กรรมการ 

3 นายอุดมศักดิ ์ มะหมีน รองผู้อ านวยการ กรรมการ 

4 นางพนัธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ รองผู้อ านวยการ กรรมการ 

5 นายสายนัต ์ แสงสุริยันต ์ รองผู้อ านวยการ กรรมการ 

6 นางสาวสุนีย ์ แสงสุวรรณ ครู คศ.3 กรรมการ 

7 นางทวีรัตน ์ อิสรธราดล ครู คศ.3 กรรมการ 

8 นางอุไรรัตน ์ ศุภจิตตากร ครู คศ.3 กรรมการ 

9 นายสมพงศ ์ วรรณถนอม ครู คศ.3 กรรมการ 

10 นางภาวนา วัฒนา ครู คศ.3 กรรมการ 

11 นายธีระชัย จินตุลา ครู คศ.3 กรรมการ 

12 นางสุธาทพิย ์ แสนเดช ครู คศ.3 กรรมการ 

13 นางสุจิรา ปิ่นสญชัย ครู คศ.3 กรรมการ 

14 นางละเวง ค าแหง ครู คศ.3 กรรมการ 

15 นางเพ็ญศร ี ตันติสุทธิเวท ครู คศ.3 กรรมการ 

16 นางอาร ี มีบุญมาก ครู คศ.2 กรรมการ 

17 นางสาววรรณิภา อิสรด าเกิง ครู คศ.2 กรรมการ 

18 นางจตพุร กิจผลิต ครู คศ.2 กรรมการ 

19 นายสุขุม แป้นศรี ครู คศ.2 กรรมการ 

20 นายรพีพฒัน ์ พรหมดนตรี ครู คศ.2 กรรมการ 

21 นางสาวสุกาญจน์ดา ยี่สุ่นแซม ครู คศ.3 กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณา     

ให้ความเห็น เสนอแนะเก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ก าหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพฒันาสถานศึกษา 
 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 3. ก าหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิม่ประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปิดสอนใน  

    สถานศึกษา 
 4. เรื่องอ่ืน ๆ ที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 5. ก ากับ ติดตาม ผลการปฏบิัตงิานของสถานศึกษา 
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ข้อมูลบุคลากร 

2.2.3 จ านวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2559  จ าแนกตามประเภท 
 

  
 

 

          จ านวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2559  จ าแนกตามประเภท 
 
        หน่วย : คน 

      ข้อมูล ณ  10 มิถุนายน  2559 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทบุคลากร 
อัตราก าลัง 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร 4 1 5  

ข้าราชการครู 14 65 79  

ข้าราชการพลเรือน   2 2  

พนักงานราชการ 1 2 3  

ครูจ้างสอน 10 34 44  

ลูกจ้างประจ า 4 1 5  

ลูกจ้างชั่วคราว 13 32 45  

รวม 46 137 183  
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จ ำนวนบุคลำกร  จ ำแนกตำมประเภทวิชำ 

   ข้อมูล ณ  10 มิถุนายน  2559 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชา 
ครูประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

ครูพิเศษสอน 
รวม หมายเหตุ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

คหกรรม                 
-  ผ้าและเครื่องแต่งกาย - 4 - - - 2 6   

-  อาหารและโภชนาการ   4 - 1 1 4 10   
-  คหกรรมทั่วไป   4 - 1 2 1 8   

รวม   12   2 3 7 24   

พาณิชยกรรม                 
-  การบัญชี 1 11 - - - 3 15 ไปช่วยราชการ 

1 คน 

-  การเลขานุการ   9       2 11   

-  การตลาด   3 1     5 9   
-  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 5 - - 3 2 15   
-  การจัดการทั่วไป 2 5     1   8   
-  ภาษาต่างประเทศ   5     2 8 15   

รวม 8 38 1   6 20 73   

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว                 
-  การโรงแรม   4     - 1 5   
-  การจัดการท่องเที่ยว   2      1 - 3   

รวม   6      1 1 8   
พื้นฐาน                 

-  สามัญ 4 5       2 11  
-  สัมพันธ์ 2 4       4 10  

รวม 6 9       6 21   
รวมทั้งสิ้น 14 65 1 2 10 34 126   
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จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ  วุฒิการศึกษา ต 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.
 ต

ร ี

ต่ า
กว

า่ ป
.ต

รี 

คร
ูผู้ช

่วย
 

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   

แผนกวิชาผ้าและเครื่อง
แต่งกาย 

6 4   2   6   1 5      2 2   

แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

10 4 1 5 1 9   2 8       1 3   

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 8 4 1 3 2 6   2 6       1 3   

แผนกวิชาการบัญช ี 15 12   3 1 14   10 5     1 1 10   

แผนกวิชาเลขานุการ 11 9   2   11   6 5       3 6   

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

15 10   5 8 7   11 4       8 2   

แผนกวิชาการตลาด 9 3 1 5 1 8   4 5         3   

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจ
ทั่วไป 

8 7   1 3 5   5 3   1   1 5   

แผนกวิชา
ภาษาตา่งประเทศธุรกิจ 

15 5   10 2 13   7 8     1 4     

แผนกวิชาการโรงแรมและ
บริการ 

5 4   1   5     5     2 2     

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

3 2   1 1 2           2       

แผนกวิชาสามญั 11 9   2 4 7   2 9   1 2 3 3   

แผนกวิชาสัมพนัธ ์ 10 6   4 2 8   1 9     3 3     

รวมท้ังหมด 131 84 3 44 29 102   56 75   2 11 30 41   
 

                     ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน  2559 
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2.2.4 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ  เพศ วุฒิการศึกษา 

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศกึษา 
 

จ านวน 
คน 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ต้น

หร
ือ 

ต่ า
 ก

ว่า
 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส./

อน
ุปร

ิญญ
า 

ปร
ิญญ

าต
รี 

สูง
กว

่า ป
.ต

รี 

1. งานบริหารงานทั่วไป 4 1  3 1 3   1 2 1 
2. งานบุคลากร 1   1  1    1  
3. งานการเงิน 4 1  3  4   1 3  
4. งานการบัญช ี 1   1  1    1  
5. งานพัสดุ 8  1 7 4 4 2 1 1 4  
6. งานอาคารสถานที่/งานทวิภาคี 14  4 10 11 3 5 3 6 -  
7. งานทะเบียน   2   2  2   1 1  
8. งานประชาสัมพันธ ์ 1   1  1    1  
9. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1   1  1    1  
10. งานวัดผลและประเมินผล 1   1  1    1  
11. งานวิทยบริการและห้องสมุด 2   2  2    2  
12. งานอาชวีศึกษาระบบทิวภาคี/งานอาคารฯ 1   1  1    1  
13. งานสื่อการเรียนการสอน 1   1 1    1   
14. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 1   1  1    1  
15. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ งานโครงการพิเศษ

และการบริการชุมชน 
1   1  1    1  

16. งานครูที่ปรึกษา/งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 1   1  1    1  
17. งานปกครอง 1   1  1    1  
18. งานแนะแนวอาชพีและจัดหางาน 1   1  1    1  
19. งานวางแผนงบประมาณ 1   1  1    1  
20. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1   1 1      1 
21. งานความร่วมมอื/ งานศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศ/   

งานศูนย์บ่มเพาะฯ 
1   1  1     1 

22. งานวิจยัพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 1   1  1    1  
23. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1   1  1    1  
24. งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ - - - - - - - - - - - 
25. งานอาชวีศึกษาจังหวัด อาชีวศึกษาภาคใต้ 1   1  1    1  

รวมทั้งหมด 52 2 5 45 18 34 7 4 11 27 3 
 

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน  2559 
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2.2.5 จ านวนผู้เรียน จ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี 
 

  
 

ระดับ/สาขางาน รวม

ปก
ติ

ทวิ
ภา

คี

เที
ยบ

โอ
น

ปก
ติ

ทวิ
ภา

คี

เที
ยบ

โอ
น

ปก
ติ

ทวิ
ภา

คี

เที
ยบ

โอ
น

ระดับ ปวช.

  สาขางานการบญัชี 238    240    223 

  สาขางานการตลาด 71      67      54    

  สาขางานการเลขานุการ 58      61      65    

  สาขางานคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 145    149    142 

  สาขางานธรุกจิค้าปลีกทั่วไป(ทว)ิ 12    13    13    

  สาขางานธรุกจิค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ(ทว)ิ 23    17    18    

  สาขางานภาษาต่างประเทศ 54      38      36    

  สาขางานเส้ือผ้าแฟชั่น 7        5        18    

  สาขางานแฟชั่นดีไซต์ 11      7        10    

  สาขางานอาหารและโภชนาการ 165    115    103 

  สาขางานธรุกจิดอกไม้และงานประดิษฐ์ 17      17      28    

  สาขางานคหกรรมเพือ่การโรงแรม 36      28      35    

  สาขางานการโรงแรม 180    129    102 

  สาขางานการทอ่งเที่ยว 67      38      30    

รวม 1,049 35    -   894    30    -   846 31    -   2,885 

ระดับ ปวส.

  สาขางานการบญัชี 172    33    157    27    

  สาขางานการตลาด 63      42      

  สาขางานการเลขานุการ 20      20      

  สาขางานคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 59      89      

  สาขางานธรุกจิค้าปลีกทั่วไป(ทว)ิ 8      7      

  สาขางานธรุกจิค้าปลีกสินค้าเฉพาะอยา่ง(ทว)ิ 6      

  สาขางานภาษาต่างประเทศ 11      13      

  สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ 21      

  สาขางานการจัดการทั่วไป 41      38      

  สาขางานการจัดการส านักงาน 34      19      

  สาขางานเทคโนโลยแีฟชั่นและส่ิงทอ 8        

  สาขางานเทคโนโลยอีอกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 7        

  สาขางานอาหารและโภชนาการ(ทว)ิ 79    74    

  สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหวา่งประเทศ(ทว)ิ 25    23    

  สาขางานการจัดการธรุกจิดอกไม้และงานประดิษฐ์(ทว)ิ 11    23    

  สาขางานการจัดการคหกรรมเพือ่การโรงแรม(ทว)ิ 36    11    

  สาขางานการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม(ทว)ิ 87    77    

  สาขางานการทอ่งเที่ยว(ทว)ิ 25    21    

  สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ 18      

รวม 447    310 -   385    263 -   -   -   -   1,405 

รวมท้ังหมด 1,496 345 -   1,279 293 -   846 31    -   4,290 

ขอ้มูล ณ วนัที่ 10 มิถนุายน 2559

1 2 3

ชั้นปี
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2.2.6 จ านวนผู้เรียน จ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิภาคี) 
 

 
ข้อมูล ณ  10 มิถุนายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3
ระดับ ปวช.
  สาขางานธรุกจิค้าปลีกทัว่ไป(ทว)ิ 12 13 13 38
  สาขางานธรุกจิค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ(ทว)ิ 23 17 18 58

รวม 35 30 31 96
ระดับ ปวส.
  สาขางานการบัญชี(ทว)ิ 33 27 60
  สาขางานธรุกจิค้าปลีกทัว่ไป(ทว)ิ 8 7 15
  สาขางานธรุกจิค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง(ทว)ิ 6 6
  สาขางานอาหารและโภชนาการ(ทว)ิ 79 74 153
  สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหวา่งประเทศ(ทว)ิ 25 23 48
  สาขางานการจัดการธรุกจิดอกไมแ้ละงานประดิษฐ์(ทว)ิ 11 23 34
  สาขางานการจัดการคหกรรมเพือ่การโรงแรม(ทว)ิ 36 11 47
  สาขางานการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม(ทว)ิ 87 77 164
  สาขางานการท่องเทีย่ว(ทว)ิ 25 21 46

รวม 310 263 0 573
รวมท้ังหมด 345 293 31 669

ช้ันปี
ระดับ/สาขางาน รวม



๑๒ 
 

2.2.7 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 (1)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกต/ิทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกต ิ ทวิภาค ี เทียบโอน 

ระดับ ปวช.         
  สาขางานการบัญชี 216   

 
216 

  สาขางานการตลาด 49   
 

49 
  สาขางานการเลขานุการ 61   

 
61 

  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 128   
 

128 
  สาขางานธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป(ทวิ)   11 

 
11 

  สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ(ทวิ)   16 
 

16 
  สาขางานภาษาต่างประเทศ 33   

 
33 

  สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น 11   
 

11 
  สาขางานแฟชั่นดีไซต์ 18   

 
18 

  สาขางานอาหารและโภชนาการ 99   
 

99 
  สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 23   

 
23 

  สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 32   
 

32 
  สาขางานการโรงแรม 96   

 
96 

  สาขางานการท่องเท่ียว 29   
 

29 
รวม 795 27 0 822 

ระดับ ปวส.     
 

  
  สาขางานการบัญชี 155 26 

 
181 

  สาขางานการตลาด 41   
 

41 
  สาขางานการเลขานุการ 20   

 
20 

  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 88   
 

88 
  สาขางานธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป(ทวิ)   4 

 
4 

  สาขางานภาษาต่างประเทศ 12   
 

12 
  สาขางานการจัดการท่ัวไป 37   

 
37 

  สาขางานการจัดการส านักงาน 19   
 

19 
  สาขางานเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 7   

 
7 

  สาขางานอาหารและโภชนาการ(ทวิ)   70 
 

70 
  สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ(ทวิ)   20 

 
20 

  สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์(ทวิ)   21 
 

21 
  สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม(ทวิ)   11 

 
11 

  สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม(ทวิ)   75 
 

75 
  สาขางานการท่องเท่ียว(ทวิ)   21 

 
21 

รวม 379 248 0 627 
รวมทั้งหมด 1,174 275 0 1,449 

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559 
 

(2)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิภาคี)  จ านวน  275 คน 
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2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 2.3.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 1) วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   
ได้รับความไว้วางใจจากจังหวัดนครศรีธรรมราช                    
ให้ตกแต่งสถานที่ เตรียมและถวายพระกระยาหาร               
ในงานรบัเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ต่อเนื่องจนถึงปัจจบุัน 
 
 

 
 
 

2) วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
ได้รับความไว้วางใจจากมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ตกแต่ง
สถานที่ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยฯ    
ณ อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ าเภอท่าศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกปีการศึกษาต่อเนื่องจนถึงปัจจบุัน   
ในภาพเป็นผลงานของปีการศึกษา 2559 
 

 
3) วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
ได้รับรางวลัชนะเลิศ องค์การมาตรฐานดีเด่นสถานศึกษา  
ขนาดใหญ่  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ        
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ  คร้ังที่ ๒6 ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕9 ระหว่าง
วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดระยอง  
จังหวัดระยอง 

 5) วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ประกวดออกแบบเสื้อผ้า โครงการ 
China World Fashion Design Contest 2016  เมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ศนูย์การค้าไชนา่เวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร 
 

 6) วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดออกแบบ
เสื้อผ้า โครงการ China World Fashion Design Contest 
2016  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าไชน่า
เวิลด์ กรุงเทพมหานคร 
                                           

 4) วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
ได้รับรางวลัชมเชย ระดับประเทศ  ชื่อรางวัลยุวชน
ประกันภัยดีเด่น ประเภทหนังสัน้  ประจ าปี 2559      
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559    
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ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล   
 

 7) วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ประเภทกีฬาพื้นบ้านจีน ช่วงชั้นที่ 3-4               
จากการเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะภาษาจีน  “สะพาน
ภาษาจนี-ศรีนครคัพ” คร้ังที่ 6 ระดับชัน้ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  โรงเรียนในภาคใต้ เมื่อวันที่ 
18 ธันวาคม 2559  ณ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนศรีนคร  
จังหวัดสงขลา 

 8) วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดา้นการได้น านโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับ 
สถานประกอบการ สมาคมวชิาชีพ องค์กรวิชาชพี ในการจัด
อาชีวศึกษาร่วมกันและมีผลส าเร็จในการปฏิบัติงานศนูย์
ก าลังคนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558          
ระดับดีมาก  (100 คะแนนเต็ม)  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 
2559 

 9) วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                        
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น
ระดับชาติ ประจ าปี 2559 ประเภทอาชีวศึกษา ระดบั 
๙๑.๐๐ คะแนน จากพลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๔๑  เมื่อวันจนัทร์ที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๐  ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 
๔๑  ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที ่๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 

 

10) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ  ครั้งที่ 33 คัดเลือกภาค 8  “เมืองคอนเกมส์”      
เมื่อวันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2559  ณ สนามกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 11) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                       
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรที่มีบุคลากรสวมหมวก
นิรภัย 100% จากคณะกรรมการกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ในงานสัมมนาการสร้างมาตรการ
องค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2559  ณ โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุร ี

  

  

 
 
 
 

 



๑๕ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ  คร้ังที่ ๒6 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 ระหว่าง
วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์  2560  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  จังหวัดระยอง ดังนี ้

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 1) ได้รับรางวลัชนะเลิศ                                                    
องค์การมาตรฐานดีเดน่สถานศกึษาขนาดใหญ่   

 

 

2) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ประเภท กาแฟโบราณ 
 

 3) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
 

 4) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1  
ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 

 5) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2  
การแข่งขันสมาชิกดีเดน่โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ ปวช. 
โครงการรับออกแบบงานกราฟกิ 

   6) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 
การแข่งขันสมาชิกดีเดน่โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ ปวส.
โครงการรับจัดดอกไม้และบริการงานคหกรรม 

   7) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 
ทักษะการออกแบบและตัดเยบ็ชุดท างานสตรี               
อายุ 25 - 35 ปี 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่างๆ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
“ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่  3-7 
พฤษภาคม  ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร คือ  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 
 

ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1                                  
สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 9  สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์              
ชื่อผลงาน คลุมไตรลูกปัดมโนราห์   



๑๖ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 27  ปีการศึกษา 2559  
ระหว่างวันที่  12-16  ธันวาคม  2559  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี ดังนี้  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ                                          
ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้ในท้องถิ่น  ระดบั ปวช.         

 2) ได้รับรางวัลชนะเลิศ                                             
ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้แบบไทย  ระดบั ปวส.    
 

 3) ได้รับรางวัลชนะเลิศ                                         
ทักษะการออกแบบและตัดเยบ็ชุดนอนวัยรุน่หญิง                    
อายุระหว่าง 15 – 20 ปี  ระดับ ปวช.                 
 

 4) ได้รับรางวัลชนะเลิศ                                                 
ทักษะการออกแบบและตัดเยบ็ชุดท างาน อายุระหว่าง   
25–35 ปี (ระดับ ปวส.)                
 

 5) ได้รับรางวัลชนะเลิศ                                                
ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์                
 
 
 

 
6) ได้รับรางวัลชนะเลิศ                                              
ทักษะ ธุรกิจค้าปลีก ประเภทกาแฟโบราณ       
 
 
 
 

 
7)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1                        
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ       
 
 
                      



๑๗ 
 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

   8) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1                           
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส.    
 
 
 

 9) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1                           
ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  ระดับ ปวส.                                                 
 
 

 10) ได้รับรางวลัชนะเลิศ                                           
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ                            
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดใหญ่                                    
โครงการรับออกแบบงานกราฟกิ 

 11) ได้รับรางวลัชนะเลิศ                                        
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ                          
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.)          
สถานศึกษาขนาดใหญ่  โครงการรับจัดดอกไม้และบริการ   
งานคหกรรม 

 12) ได้รับรางวลัชนะเลิศ                                       
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                          
องค์การมาตรฐานดีเดน่  สถานศึกษาขนาดใหญ่   
                         

   
13) ได้รับรางวลัชนะเลิศ                                         
ทักษะการแข่งขันพูดสาธิตเปน็ภาษาอังกฤษ   
 
 
            

 
14) ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1                          
ทักษะการประกวดพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ    
 
 
 

   15) ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2                          
ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจนี   
 
 
           



๑๘ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่างๆ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
“ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับภาค ภาคใต้  ปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่  
15-18 ธันวาคม  2559  ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น  จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 
 
 
 
  
 
 
  

 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 9  สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  
ระดับภาค ภาคใต้                       

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่างๆ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ระดับภาค ภาคใต้  ปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่  15-17 
สิงหาคม  2559  ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  จังหวัดกระบี่ คือ  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 
 
 
 
  
 

 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง                                       
เร่ือง ศึกษาการเพิ่มผลิตเมล็ดกระถินเพาะงอก               
จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวทิยาศาสตร์ฯ 
-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคใต้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

2.3.2 รางวัลและผลงานของผู้บริหาร ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นายสุรพล  โชติธรรมโม ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
นครศรีธรรมราช ประธานอาชีวศกึษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประธานอาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ ได้รับรางวลัและผลงานดังนี้                                               
ได้รับรางวัลผู้บริหารดเีด่น                                         
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2559  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560                 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูครดูีไมม่ีอบายมุขต้นแบบ              
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี ๒๕๕๙                                  
โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกบัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๒ ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัด
นครศรีธรรมราช และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องบงกชรัตน์ ๓ โรงแรมทวินโลตสั จังหวัด
นครศรีธรรมราช   

ได้ผา่นการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน                                        
ณ Nishinihon International Education Institute                   
เพื่อการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (ไทย – ญี่ปุ่น)                       
ระหว่างวันท่ี 19-23 มิถุนายน 2559  ประเทศญี่ปุ่น 

ได้ผา่นการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ตั้งแต่วันท่ี 25-30 
มิถุนายน 2559 จากส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                         

เป็นรองประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา            
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จากส านักพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                         

ได้ผา่นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงาน 
ระบบการเงิน การบัญชีและพัสดุให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา จากส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                         

 นายสุรศักดิ์  นาคาลักษณ์  รองผูอ้ านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช  ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูครูดไีมม่ีอบายมุขต้นแบบ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี ๒๕๕๙                          
โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกบัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๒ ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัด
นครศรีธรรมราช และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องบงกชรัตน์ ๓ โรงแรมทวินโลตสั    
จังหวัดนครศรีธรรมราช                                           



๒๐ 
 

2.3.3 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปีการศึกษา2559 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสุธาทิพย์  แสนเดช   ครู คศ.3                                          
ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านคณุธรรม จริยธรรม                          
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2559    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560               
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  

ได้รับเกียรติบัตร  โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนน าสถานศึกษา
คุณธรรม รุ่นท่ี 2  จากส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิยุวสถริคุณ  เมื่อวันท่ี 20-21 
กุมภาพันธ ์2559 ณ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลลากร
อาชีวศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

  
นางณัติฐา  เพ็ชรแก้ว   ครู คศ.3                                              
ได้รับรางวัลครูผู้ควบคุม  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 
สิ่งประดิษฐด์้านหัตถศลิป์ ระดับภาค ภาคใต้ ในงาน “ประชารัฐ
ร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  ประจ าปีการศึกษา 
2559 ระหว่างวันท่ี 15-18 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมนภิา
การ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

 นางทวีรัตน์  อิสรธราดล   ครู คศ.3                                        
ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านการปฏบิัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ                          
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2559    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560               
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  เพชร์แก้ว   ครู คศ.3                                 
ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านนวัตกรรม                              
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2559   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560                
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์  
ภูมิศิลป์แผ่นดินใต้  (เครื่องแต่งกายที่ตัดเย็บจากผ้าทอที่ใช้เส้นใยปอ
จากกระสอบป่าน  ได้รับคดัเลือกและได้รางวัล ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ผ่านการคัดเลือกเพื่อน าไปจัดแสดงในงาน นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 
ประจ าปี 2560 จาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Event Hall 102-104 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 



๒๑ 
 

 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นายสมพงศ์  วรรณถนอม   ครู คศ.3                                
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูครดูีไมม่ีอบายมุขต้นแบบจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี ๒๕๕๙                                  
โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกบัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๒ ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัด
นครศรีธรรมราช และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องบงกชรัตน์ ๓ โรงแรมทวินโลตสั    
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

                                          

 นางวราพร  บรรจงเส้น   ครู คศ.3                                          
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา  ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 27 ประจ าปีการศึกษา 
2559 ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม  2559   ณ อาชีวศึกษา     
สุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

 นางจรวยรัตน์  บญุชูวงศ์    ครู คศ.3                                              
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการออกแบบ
และตดัเย็บชุดนอนวัยรุ่นหญิง อายุระหว่าง 15-20 ปี ระดับ 
ปวช. ซึ่งได้รับรางวลัชนะเลศิ  ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา   
ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 27 ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่าง
วันที่ 12-16 ธันวาคม  2559  ณ อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางเบญจง  วรรณมาศ   ครู คศ.3 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2559  
ระหว่างวันที่ 6-10  กุมภาพันธ์  2560  ณ จังหวัดระยอง 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา   ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 27   ประจ าปีการศึกษา 
2559 ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม  2559  ณ อาชีวศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 



๒๒ 
 

ภาพประกอบ 
 

ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาววรรณิภา  อิสระด าเกิง   ครู คศ.2 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม ซึ่งได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ (ปวส.) เรื่อง ศึกษาการเพิ่มผลิต
เมลด็กระถินเพาะงอก ในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตรฯ์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่  
ระดับจังหวดั   ณ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี อ าเภอ
พรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช   เมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2559 
ได้รับเกียรติบัตร เป็นครผูู้ควบคมุ ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง เรื่อง ศึกษาการเพิ่มผลิตเมลด็กระถินเพาะงอก                   
จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตร์ฯ -อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ระดับภาค ภาคใต้  
ครั้งท่ี  26  เมื่อวันท่ี 15 - 17  สิงหาคม 2559          
ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  จังหวัดกระบี่                                             

 นายนันทวิทย์  ไตรเมศ  ครู คศ.2  
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม ซึ่งได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ (ปวส.) เรื่อง ศึกษาการเพิ่มผลิต
เมลด็กระถินเพาะงอก ในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตรฯ์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่  
ระดับจังหวดั   ณ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี อ าเภอ
พรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันท่ี 15 
กรกฎาคม 2559 
ได้รับเกียรติบัตร เป็นครผูู้ควบคมุ ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง เรื่อง ศึกษาการเพิ่มผลิตเมลด็กระถินเพาะงอก                   
จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตร์ฯ -อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ระดับภาค ภาคใต้ 
ครั้งท่ี  26 เมื่อวันที่ 15- 17 สิงหาคม 2559            
ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จังหวัดกระบี่                                             

 นางพัชรี  ฤทธิแสวง   ครู คศ.2                                                   
ได้รับรางวัลครูผู้ควบคุม  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่  ซึ่งไดร้ับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหตัถศิลป์ ระดับภาค ภาคใต้ 
ในงาน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สดุยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”  ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันท่ี 
15-18 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น     
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 นางนุชนาถ  หนุมาศ   ครู คศ.2                                              
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ ซ่ึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับภาค  ภาคใต้  คร้ังที่ 27  
ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม  
2559  ณ อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี   



๒๓ 
 

ภาพประกอบ 
 

ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางจตุพร  กิจผลิต   ครู คศ.2                                              
ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านกิจกรรม                               
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2559    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560               
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

 นางอารี  มีบุญมาก   ครู คศ.2 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การประกวดออกแบบ
เสื้อผ้า โครงการ China World Fashion Design 
Contest 2016 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ  และ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1  ณ ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559  
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บชุดท างาน อายุระหว่าง 25-35 ปี 
ระดับ ปวส. ซึ่งไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  ระดับชาติ   
ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 6-10  
กุมภาพันธ์  2560  ณ จังหวัดระยอง 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บชุดท างาน อายุระหว่าง 25-35 ปี 
ระดับ ปวส.  ซึ่งได้รบัรางวัลชนะเลิศ  ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา  ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 27 ประจ าปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม  2559   
ณ อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 นายรพีพัฒน์  พรหมดนตรี   ครู คศ.2                                            
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม นักศึกษาองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในการประกวดองค์การ
มาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับ
รางวัลชนะเลิศ 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2559  
ระหว่างวันที่ 6-10  กุมภาพันธ์  2560  ณ จังหวัดระยอง 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม นักศึกษาองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในการประกวดองค์การ
มาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคใต ้สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งท่ี 27 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันท่ี 12-16 ธันวาคม  2559   
ณ อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



๒๔ 
 

ภาพประกอบ 
 

ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางทัศนีย์  พงศ์สมัคร   ครู คศ.1 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม ซึ่งได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ (ปวส.) เรื่อง ศึกษาการเพิ่มผลิต
เมลด็กระถินเพาะงอก ในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตรฯ์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่  
ระดับจังหวดั  ณ วิทยาลยัการอาชีพพรหมคีรี         
อ าเภอพรหมครีี จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันท่ี 15 
กรกฎาคม 2559 
ได้รับเกียรติบัตร เป็นครผูู้ควบคมุ ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง เรื่อง ศึกษาการเพิ่มผลิตเมลด็กระถินเพาะงอก                   
จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตร์ฯ -อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ระดับภาค ภาคใต้  
ครั้งท่ี  26  เมื่อวันท่ี 15 - 17  สิงหาคม 2559          
ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  จังหวัดกระบี่                                             

 นางสาวอรอุมา  ส่งบ าเพญ็   ครู คศ.1                                            
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะ
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชีระดับ ปวส.ซึ่งได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ    อันดับ 1  ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา   
ระดับภาค  ภาคใต้   ครั้งที่ 27 ประจ าปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม  2559  ณ อาชีวศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การท าบัญชีด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป ได้ล าดับที่ 7 ของการแข่งขันเขต 1 
asean accounting award. เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 
2559 

 นางมาลัย  ชูขันธ ์  ครู คศ.1 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการพูด
สาธิตเป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ   ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 27 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12-16 ธนัวาคม  
2559   ณ อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 นางสาวจันทร์ทพิย์  ฤทธิ์เรือง   ครู คศ.1                                              
ได้รับเกียรติบัตร เป็นครูผู้ควบคุม การประกวดปฏิบัติศาสน
พิธกีร “โครงการวันส าคัญของชาตแิละศาสนาเนื่องใน
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจ าปีการศึกษา 
2559”   ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศ  และรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1  จัดโดยส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช และพทุธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2559  ณ วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร อ.เมอืง  จ.นครศรีธรรมราช    
   



๒๕ 
 

ภาพประกอบ 
 

ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวพรศรี  สุขสบาย    ครู คศ.1                                                
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
จัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวส. ซึ่งได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา  ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 27 ประจ าปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม  2559   
ณ อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 
 นางวิลาวัลย์  เกตุแก้ว    พนักงานราชการ (ครู)                                          

ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านการสอน                                
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2559    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560               
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคมุ การประกวดสมาชิกดเีด่น
โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ โครงการรับจดั
ดอกไม้และบริการงาน คหกรรม  ซึ่งได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 
2559  ระหว่างวันที่ 6-10  กุมภาพันธ์  2560              
ณ จังหวัดระยอง 

ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคมุ การประกวดสมาชิกดเีด่น
โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ โครงการรับจดั
ดอกไม้และบริการงาน คหกรรม  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  
ครั้งที่ 27 ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12 - 16  
ธันวาคม  2559   ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ได้รับรางวัลครูผู้ควบคุม  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่  ซึ่งไดร้ับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหตัถศิลป์ ระดับภาค ภาคใต้ 
ในงาน ประชารัฐร่วมพัฒนา สดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันท่ี 15-18 ธันวาคม 
2559 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 



๒๖ 
 

ภาพประกอบ 
 

ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นายคมกริช  พลเดช   พนักงานราชการ (ครู) 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะธุรกิจ
ค้าปลีก ประเภทกาแฟโบราณ  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ        
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  
ระดับชาติ  ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2559  ระหว่าง
วันที ่6-10  กุมภาพันธ์  2560  ณ จังหวัดระยอง 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะธุรกิจ
ค้าปลีก ประเภทกาแฟโบราณ  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ       
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับภาค  ภาคใต้  
ครั้งที่ 27  ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12-16 
ธันวาคม  2559  ณ อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี            
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

 นางสาวคันธรส  วิทยาภิรมย์   พนักงานราชการ (ครู) 
ได้รับเกยีรติบัตร  บุคคลดีเด่นด้านด้านกาประชาสัมพันธ์
ภาษาจีนในภาคใต้  จัดขึ้นโดยช้ันเรียนขงจื่อโรงเรียนศรีนคร
มูลนิธิ และสมาพันธ์โรงเรียนภาษาจีนภาคใต้ของไทย        
เมื่อวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2560  ณ โรงเรียนศรีนคร      
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะ           
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับภาค  
ภาคใต้  ครั้งที่ 27  ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 
12-16 ธันวาคม  2559 ณ อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม การเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ภาษาจีน สะพานภาษาจีน-ศรีนครคัพ ครั้งท่ี 6 ระดับชั้น
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โรงเรียนใน
ภาคใต้   ซึ่งได้รบัรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 
และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากหลายประเภทการแข่งขัน 
เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2559   ณ ห้องเรียนขงจื่อ 
โรงเรียนศรีนคร อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม การร่วมประกวดสุนทร
พจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2559 
ในหัวข้อ ไทยกับจีนเป็นครอบครัวเดียวกัน เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2559  ณ โรงแรมรัชดา ซิตี้ ห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 
 
 



๒๗ 
 

ภาพประกอบ 
 

ผลงานดีเด่น/รางวัล 

  นายนิรุตติ์  สระบัว   ครูจ้างสอน                                                                       
 

ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม                          
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2559    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560               
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม นักศึกษาองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในการประกวดองค์การ
มาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับ
รางวัลชนะเลิศ 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  
ระดับชาติ  ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2559  ระหว่าง
วันที่ 6-10  กุมภาพันธ์  2560  ณ จังหวัดระยอง 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม นักศึกษาองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในการประกวดองค์การ
มาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคใต ้สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับภาค  ภาคใต้  
ครั้งที่ 27   ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12-16 
ธันวาคม  2559  ณ อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 
ได้รับเกียรติบัตร เป็นครผูู้ควบคมุ การประกวดยุวชน
ประกันภัย ประเภทหนังสั้น ซึ่งไดร้ับรางวัล  
ชนะเลิศ  ระดับจังหวัด  
ชนะเลิศ  ระดับภาค  
ได้รับรางวัลชมเชย  ระดับประเทศ   
โครงการยุวชนประกันภัย  ประจ าปี 2559              
จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม           
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันท่ี 22 
กันยายน 2559   
 

ได้รับเกียรติบัตร เป็นครผูู้ควบคมุ การประกวดปฏิบตัิศา
สนพิธีกร “โครงการวันส าคญัของชาติและศาสนาเนื่องใน
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจ าปี
การศึกษา 2559”  ซึ่งไดร้ับรางวลัชนะเลศิ  และรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1  จัดโดยส านกังานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช และพุทธสมาคมจังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหว่างวันท่ี 17-18 กรกฎาคม 2559  
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช      

 
 



๒๘ 
 

ภาพประกอบ 
 

ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 
 
 

 

นางสาวลัดดา  ร่วมสุข   ครูจ้างสอน                                               
ได้รับรางวัลครูผู้ควบคุม  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่  ซึ่งไดร้ับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหตัถศิลป์ ระดับชาติ ในงาน 
“ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา”  
ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันท่ี 3-7 พฤษภาคม 
2560 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิกรุงเทพมหานคร 
ได้รับรางวัลครูผู้ควบคุม  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่  ซึ่งไดร้ับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหตัถศิลป์ ระดับภาค ภาคใต้ 
ในงาน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สดุยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”  ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันท่ี 
15-18 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น     
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 นายรณธิชัย  ชุมศรี    ครูจ้างสอน                                                    
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
ประยุกต์งานดอกไม้ในท้องถิ่น  ระดับ ปวช.  ซึ่งได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค  
ภาคใต้  ครั้งที่ 27  ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 
12-16 ธันวาคม  2559  ณ อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 นายหัฎฐพล  อ าภารส   ครูจ้างสอน                                                   
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
ประยุกต์งานดอกไม้แบบไทย ระดบั ปวส. ซึ่งไดร้ับรางวัล
ชนะเลิศ  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับภาค  
ภาคใต้  ครั้งที่ 27   ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 
12-16 ธันวาคม  2559  ณ อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 Miss.Gao Wenheng   ครูจ้างสอน 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการประกวด
สุนทรพจน์ภาษาจีน  ซ่ึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2            
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งท่ี 27   
ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันท่ี 12-16 ธันวาคม  2559            
ณ อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม การเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ภาษาจีน สะพานภาษาจีน-ศรีนครคัพ ครั้งท่ี 6 ระดับชั้น
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โรงเรียนในภาคใต้   
ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศ
อันดับ 2 จากหลายประเภทการแข่งขัน เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 
2559 ณ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนศรีนคร จังหวัดสงขลา 



๒๙ 
 

ภาพประกอบ 
 

ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 นางสาวโสภิดา  จันทร์แก้ว   ครูจ้างสอน 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะ
ธุรกิจค้าปลีก ประเภทกาแฟโบราณ  ซึ่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 
2559  ระหว่างวันที่ 6-10  กุมภาพันธ์  2560         
ณ จังหวัดระยอง 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะ
ธุรกิจค้าปลีก ประเภทกาแฟโบราณ  ซึ่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา   
ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 27  ประจ าปีการศึกษา 
2559 ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม  2559           
ณ อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 นางสาวกมลชนก  พลเดช   ครูจ้างสอน 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  
ระดับชาติ  ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2559  
ระหว่างวันที่ 6-10  กุมภาพันธ์  2560  ณ จังหวัด
ระยอง 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา   ระดับภาค  
ภาคใต้  ครั้งที่ 27 ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่าง
วันที่ 12-16 ธันวาคม  2559  ณ อาชีวศึกษา            
สุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 นางสาวพรรณวดี   พลอยมี    ครูจ้างสอน                                         
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะ
พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์  ซึ่งได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1  ในการประชุมวิชาการองค์การ       
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 26 
ประจ าปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 6-10  
กุมภาพันธ์  2560  ณ จังหวัดระยอง 
 



๓๐ 
 

ภาพประกอบ 
 

ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 
 
 

 

นางสาวปาลติา  ชะนะ   ครูจ้างสอน 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การประกวดออกแบบ
เสื้อผ้า โครงการ China World Fashion Design 
Contest 2016  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ  และ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1  ณ ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559  
 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บชุดท างาน อายุระหว่าง 25-35 ปี 
ระดับ ปวส. ซึ่งไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  ระดับชาติ   
ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 6-10  
กุมภาพันธ์  2560  ณ จังหวัดระยอง 
 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บชุดท างาน อายุระหว่าง 25-35 ปี 
ระดับ ปวส. ซึ่งไดร้ับรางวัลชนะเลศิ  ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา  ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 27 ประจ าปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม  2559   
ณ อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 
  

นางสาวเพ็ญนภา  หนุ่มนา   ครูจา้งสอน                                                    
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การประกวดออกแบบ
เสื้อผ้า โครงการ China World Fashion Design 
Contest 2016 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ  และรางวลัรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ณ ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2559  

 
 นางสาวสุภาภรณ์  รักษามั่น    ครจู้างสอน                                      

ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บชุดนอนวัยรุ่นหญิง อายุระหว่าง 15-
20 ปี ระดับ ปวช. ซึ่งไดร้ับรางวัลชนะเลิศ  ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษา   ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 27 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม  
2559  ณ อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 
 



๓๑ 
 

ภาพประกอบ 
 

ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 
 
 

 

นางสาวปรียานุช  บรรจงการ   ครูจ้างสอน                                          
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการประกวดสมาชิกดีเด่น
โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ โครงการรับออกแบบ
กราฟิก ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2 ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  ระดับชาติ  ครั้ง
ที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 6-10  
กุมภาพันธ์  2560  ณ จังหวัดระยอง 
 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการประกวดสมาชิกดีเด่น
โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ โครงการรับออกแบบ
กราฟิก ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 27 ประจ าปี
การศึกษา 2559 ระหวา่งวันที่ 12 - 16  ธันวาคม  2559   
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 นางสาววรรณรตัน์  เครือจันทร์    ครูจ้างสอน                                     
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม นักศึกษาองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในการประกวดองค์การ
มาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับ
รางวัลชนะเลิศ 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2559  
ระหว่างวันที่ 6-10  กุมภาพันธ์  2560  ณ จังหวัดระยอง 
 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม นักศึกษาองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในการประกวดองค์การ
มาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคใต ้สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับภาค     
ภาคใต้  ครั้งที่ 27  ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 
12-16 ธันวาคม  2559  ณ อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 



๓๒ 
 

ภาพประกอบ 
 

ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 
 
 

 

นางสาวหนึ่งหทัย  มูสิกะนันท์    ครูจ้างสอน                                        
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะ
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ซึ่งได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ  อันดับ 1 ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา   
ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 27 ประจ าปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม  2559  ณ อาชีวศึกษา       
สุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 นายฮาซัน  ใบเต้   ครจู้างสอน                                                        
ได้รับรางวัลครูผู้ควบคุม  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่  ซึ่งไดร้ับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหตัถศิลป์ ระดับภาค ภาคใต้ 
ในงาน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สดุยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”  ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันท่ี 
15-18 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น     
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

 Mr Rolly John H Brovo   ครูจ้างสอน 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการพูด
สาธิตเป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ   ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 27 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม  
2559   ณ อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

 Mr.Lateh Ambrose Batekong   ครูจ้างสอน                                     
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ   ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับภาค  
ภาคใต้  ครั้งที่ 27  ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 
12-16 ธันวาคม  2559  ณ อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 

 
 
 



๓๓ 
 

2.3.4  รางวัลและผลงานของผู้เรียน  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช              
ประจ าปีการศึกษา 2559  

นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกและได้รับรางวัล จากการสอบคัดเลือก และ       
การแข่งขันทักษะกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1) นางสาวสลิลทิพย์  ทองสง  นักเรียนระดับ ปวช.            
ได้รับรางวัลพระราชทาน  วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ในโครงการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
สถานศึกษาขนาดใหญ่  ประจ าปีการศึกษา 2559    
ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านคณุธรรมและจรยิธรรม  
ระดับประเทศ  โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น  
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม   เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559  
ณ ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพื่อรับรางวัลเด็กและเยาวชนดเีดน่ เด็กและเยาวชนท่ีน าช่ือเสียง
มาสู่ประเทศชาติ ประจ าปี 2560  ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้า
เยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี  รับโลร่างวัล และรับโอวาทจาก
นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 
วันพุธท่ี 11 มกราคม 2560 ณ ตึกสันตไิมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2  
การแข่งขันสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนเิทศ ระดับ ปวช. 
โครงการรับออกแบบงานกราฟิก 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต             
แห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ         
ครั้งท่ี ๒6 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 ระหว่างวันท่ี 6-10 
กุมภาพันธ์ 2560  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง  
                               

 

 

2) นายวชิราวุธ   ตั้งไล่   นักเรียนระดับ ปวส.               
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลพระราชทาน 
ในโครงการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา       
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  
(ปวส.) สถานศึกษาขนาดใหญ่   ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 3)  นางสาววลัยลักษณ์   ค านวณ  นักเรียนระดับ ปวช.  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
ได้รับการคัดเลือกจากธนาคารออมสิน  เพื่อรับรางวัลเด็กและ
เยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนท่ีน าช่ือเสียงมาสูป่ระเทศชาติ 
ประจ าปี 2560  ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรี  รับโล่รางวลั และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี 
เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 วันพุธท่ี 11 
มกราคม 2560 ณ ตึกสันตไิมตรี ท าเนียบรัฐบาล         



๓๔ 
 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 4) ) ทีมลูกแม่นพมาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทหนังสั้น             
ได้รับเกียรติบัตร โลร่างวัล และเงินรางวัลจาก                     
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
รางวัลชนะเลิศ  ระดับจังหวัด 
    ได้รับรางวัลยุวชนประกันภยัดีเด่น ประเภทหนังสั้น       
รางวัลชนะเลิศ  ระดับภาคใต ้
    ได้รับรางวัลยุวชนประกันภยัดีเด่น ประเภทหนังสั้น       
รางวัลชมเชย  ระดับประเทศ 
โครงการยุวชนประกันภัย  ประจ าปี 2559  จากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกันภัย 
(คปภ.) เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2559    
ทีมลูกแม่นพมาศ 
นางสาวปัญณิกา  สุขศรีนวล   นางสาวสลลิทิพย์  ทองสง 
นายเพชรรัตน์  ขามพิทักษ์   นางสาวอุทุมพร  ขวัญนาค 
นายกฤษฏา  จันจาลักษณ์   นางสาวพิชิตา  ช่วยนุกูล 
นายจิตติกร  เกื้อแก้ว  นายศิวกร  รัฐแฉล้ม 
 

 5) นางสาวศิริรัตน์  คงนาน   นางสาวแก้วตา  มีขวด   และ                                           
นางสาวพัชราภรณ์  ปรางทอง  ได้รับรางวลัชนะเลศิ      
ประกวดออกแบบเสื้อผ้า  โครงการ China World Fashion 
Design Contest 2016   ณ ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 19 สงิหาคม 2559   
 

 

 

6) นางสาวทัศนาภรณ์  ทัศกูลกิจ  นางสาวอารีญา  แสงส่ง                                              
และนางสาวกนกวรรณ  หนูในนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
อันดับ 1  การประกวดออกแบบเสื้อผ้า โครงการ China World 
Fashion Design Contest 2016 ณ ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่   19 สิงหาคม 2559  
                                                   

 7) นางสาวภาณุมาศ  คุ้มกระโทก 
ได้ร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา       
ครั้งท่ี 9  ประจ าปี พ.ศ.2559  ในหัวข้อ ไทยกับจีนเป็น
ครอบครัวเดียวกัน  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559                
ณ โรงแรมรัชดา ซติี้ ห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 

 8) นายจิตวัต คชพลาย  และ นางสาวธิดารตัย์ บุญส าราญ                            
ระดับชั้น ปวส. ไดล้ าดับที่ 7   ของการแข่งขันเขต 1                                
ในการแข่งขันท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป                  
asean  accounting  award จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ชมรมวิชาชีพครูบัญชี 
และบริษัท คริสตอลซอฟท์ จ ากัด (มหาชน)               
เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2559 



๓๕ 
 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 9) นางสาวสลิลทิพย์ ทองสง  นางสาวกมลรัตน์ คนธามาศ 
นางสาวกนกวรรณ เทียมสานุจติต ์ นางสาวปิ่นธิมา นาคมณ ี
นางสาวศิริทิพย์ บุญเมือง  และนางสาวธิชาพร ฤทธ์ิหนู                                         
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รับทุนการศกึษา ๓,๐๐๐ บาท         
พร้อมเกียรติบัตร  จากการประกวดปฏิบัติศาสนพิธีกร “โครงการ
วันส าคัญของชาติและศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2559”   จัดโดยส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดันครศรีธรรมราช และพุทธสมาคมจังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหว่างวันท่ี   17-18 กรกฎาคม 2559     
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
     

 10) นางสาวสุธิมา สุวรรณบูรณ ์ นางสาวนันทิพร จันทร์ทัก  
นายเพชรรัตน์ ขามพิทักษ์   นางสาวอุทุมพร ขวัญนาค 
นางสาวปัญณิกา สุขศรีนวล  และนายวรรธนะ ช่วงชัย                                            
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑                                              
รับทุนการศึกษา ๒,๕๐๐ บาท พรอ้มเกียรติบัตร 
จากการประกวดปฏิบตัิศาสนพิธีกร “โครงการวันส าคัญของชาติ
และศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559” จัดโดยส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช และพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันท่ี 17-18 กรกฎาคม 2559  ณ วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช     

 11) นางสาวพนดิา  ขาวใหม่    นางสาวสรญัญา  กูหมาด   
และนางสาวมินตรา  นาวาทอง  นักศึกษาระดับประกาศนยีบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   ได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1       
เรื่อง ศึกษาการเพิ่มผลติเมล็ดกระถินเพาะงอก  จากการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ -อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
ระดับจังหวดั เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559  ณ วิทยาลัยการ
อาชีพพรหมคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช                                                               

   12) นายปญัญาวุฒิ  เกตสุุวรรณ  นางสาวอรรอุมา  รอดบูรณ์  
และ นางสาวแวววรรณ  ศรีเฉลยีว  นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง  เรื่อง ศึกษาการเพิ่มผลติเมล็ดกระถินเพาะงอก        
จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตรฯ์ -
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคใต้  ครั้งท่ี 26 เมื่อวันที่ 15-17 
สิงหาคม 2559  ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  จังหวัดกระบี่                                              

 13) นายณัฐกาย  กสโิสภา 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาพ้ืนบ้านจีน ช่วงช้ันท่ี 3-4               
จากการเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะภาษาจีน  “สะพานภาษาจีน-
ศรีนครคัพ” ครั้งท่ี 6 ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา โรงเรียนในภาคใต้ เมือ่วันท่ี 18 ธันวาคม 2559   
ณ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนศรีนคร อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 



๓๖ 
 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 14) น.ส.ศราวดี  วงศ์วุน่  ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภทการวาดภาพจีน ช่วงชัน้ที่ 3 และ 4 
น.ส.อารยา  ส าอางศรี  ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภทสอบเขียนค าศัพท์ ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 
น.ส.เจนนิตาร์  สุขมี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภทการคัดลายมือ ชว่งชัน้ที่ 4 
น.ส.ภาณุมาศ  คุ้มกระโทก ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภทการตอบค าถามความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประเทศจีน  
ช่วงชัน้ที่ 3 และ 4 
นายสวัตติ์  ทองรักษ์จันทร์ ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภทการแข่งขันกีฬาพืน้บา้นจีน ช่วงชัน้ที่ 3 และ 4 
จากการเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะภาษาจีน             
“สะพานภาษาจีน-ศรีนครคัพ” คร้ังที่ 6 ระดับชัน้
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โรงเรียนในภาคใต้ 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559   ณ ห้องเรียนขงจื่อ    
โรงเรียนศรีนคร  อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

 15) น.ส.ณัฐธิดา  ด าจูด  และ น.ส.วาสนา  ตะเหลบ         
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2                            
ประเภทการวาดภาพจีน     ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 
น.ส.กัญญาณัฐ  พบิูลย์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 
ประเภทกล่าวสนุทรพจน์ ช่วงชัน้ที่ 4 
น.ส.อารยา  ส าอางศรี และ นายศักดา  คงเหล่                      
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2                            
ประเภทตอบค าถามความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประเทศจีน       
ช่วงชัน้ที่ 3 และ 4 
น.ส.รสิกา ทอง  และ น.ส.ศุภัสฌา  สิทธิมาศ                
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2                         
ประเภทการคัดลายมือ ชว่งชัน้ที่ 4 
นายวชัรพล  เสนา และ น.ส.เจนนิตาร์  สุขมี                         
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2                              
ประเภทการแข่งขันกีฬาพืน้บา้นจีน ช่วงชัน้ที่ 3 และ 4  
นายณัฐกาย  กสิโสภา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทสอบเขียนค าศัพท์ ช่วงชั้นที่ 4 
จากการเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะภาษาจีน             
“สะพานภาษาจีน-ศรีนครคัพ” คร้ังที่ 6 ระดับชัน้
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โรงเรียนในภาคใต้ 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559   ณ ห้องเรียนขงจื่อ    
โรงเรียนศรีนคร  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
 



๓๗ 
 

นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ  คร้ังที่ ๒6 ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕9 ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  จังหวัดระยอง ดังนี ้

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 1) นายธนภัทร  ร่วมพันธ์  และ น.ส.สุดารัตน์  ช่วยแก้ว       
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก  ประเภท กาแฟโบราณ   

 2) น.ส.รักษ์ชนก  จันทร์ชาตรี  น.ส.จารุกัญญ์  แวววรรณจิตร์   
น.ส.ธวัลรัจน์  ทรัพย์มี  น.ส.ชานิภา  เปรมชนะวงศ ์ และ               
นายวัชรินทร์  รักษาชล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ทักษะการเขียน  แผนธุรกิจ   

 3) น.ส.อรรวินท์  อุลิตผล   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดบั 1  
ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 

 4) น.ส.สลิลทิพย์  ทองสง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดบั 2  
การแข่งขันสมาชิกดีเดน่โครงการภายใต้การนิเทศ           
ระดับ ปวช. โครงการรับออกแบบงานกราฟิก 

 5) น.ส.สิริภัทรา  แวดาโอ๊ะ   
ได้รับรางวลั รองชนะเลิศ อันดบั 2 
การแข่งขันสมาชิกดีเดน่โครงการภายใต้การนิเทศ           
ระดับ ปวส.โครงการรับจัดดอกไม้และบริการงานคหกรรม 

  6) นายธีรภัทร์  ปญัญาเพียร  น.ส.เจนจิรา  คงเส้ง  และ      
น.ส.เกษร  ใหมอ่อน  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดบั 2 
ทักษะการออกแบบและตัดเยบ็ชุดท างานสตรีอายุ 25-35 ปี 

นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประกวด
สิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2560            
ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร คือ 

 นายธีระวฒุิ  สุขประสงค์  นางสาวสุวิมล  บัณฑิศักดิ์  และ
นางสาวกันฐมณี อุ่นเมือง  
ได้รับรางวลัรางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  สิ่งประดิษฐป์ระเภท
ที่ 9 สิ่งประดษิฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน คลุมไตรลูกปัด
มโนราห์ ระดับชาติ   
 

 



๓๘ 
 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่างชนะเลิศ และรางวัลรอง
ชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 27  ปีการศึกษา 2559  ระหว่าง
วันที่  12 - 16 ธันวาคม  2559  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 1) นายการัณย์  บางยับยัว่  น.ส.ลัดดา  แก้วแกมจันทร์         
น.ส.ซาลนี่า  หวัดหมาด  และน.ส.เบญจวรรณ  ศรีมณี        
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้ใน
ท้องถิ่น  ระดับ ปวช.   

 2) นายณัฐพงศ์  พลโคตร  นายธรรมรินทร์  นะแก้ว   และ     
นายมนตรี  สุขคง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการประยุกต์
งานดอกไม้แบบไทย  ระดบั ปวส.   

 3) น.ส.พัชญา  คงเรือง  น.ส.พรอนันต์  สอ้ิงทอง  และ         
น.ส.พุธิตา  สารานิตย์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บชดุนอนวัยรุ่นหญิง อายุระหว่าง       
15 – 20 ปี  ระดับ ปวช.   

 4) นายธีรภัทร์  ปญัญาเพียร  น.ส.เจนจิรา  คงเส้ง  และ      
น.ส.เกษร  ใหม่อ่อน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บชดุท างาน อายุระหว่าง 25–35 ปี 
ระดับ ปวส.               
 

 5) น.ส.อรรวินท์  อุลิตผล  ได้รบัรางวัลชนะเลิศ                                                
ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์   

 
6) นายธนภัทร  ร่วมพันธ์  และ น.ส.สุดารัตน์  ช่วยแก้ว      
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะ ธุรกิจค้าปลีก ประเภทกาแฟ
โบราณ       
  
 

 
7)  น.ส.รักษ์ชนก จันทรช์าตรี น.ส.จารุกัญญ์  แวววรรณจิตร์  
น.ส.ธวัลรัตน์  ทรัพย์มี  น.ส.ชานิภา  เปรมชนะวงค์  และ 
นายวชัรินทร์  รักษาชล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  
                                             



๓๙ 
 

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

   8) นายจิตวัต  คชพลาย และ น.ส.ธิดารัตย์  บุญส าราญ      
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1  ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่องานบัญชี ระดับ ปวส.                                                  

 9) น.ส.วรางคณา  จนัทร์อุดม  และ น.ส.รัตนา  รักก าเนิด    
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1  ทักษะการจัดท าและ    
เสนอขายรายการน าเที่ยว  ระดบั ปวส.                                                                                               

 10) น.ส.สลิลทพิย์  ทองสง  ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ                                           
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ                            
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดใหญ่                                    
โครงการรับออกแบบงานกราฟกิ   

 11) น.ส.สิริภัทรา  แวดาโอ๊ะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ                                       
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดใหญ่  
โครงการรับจัดดอกไม้และบริการงานคหกรรม  

                                              

   12) นายสวัตติ์  ทองรักจันทร์  ได้รับรางวลัชนะเลิศ                                       
ทักษะการแข่งขันพูดสาธิตเปน็ภาษาอังกฤษ                             
               
 
 

 13) นายภาณุพงศ์  สังขมา  ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศ  
อันดับ 1  ทักษะการประกวดพดูภาษาอังกฤษในทีส่าธารณะ                         
 
 

   14) น.ส.ณัฐชยา  ณ นคร  ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศ    
อันดับ 2  ทักษะการประกวดสนุทรพจน์ภาษาจนี   
          

 
 
 
 
 



๔๐ 
 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่างๆ จากการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้            
ปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่  15-18 ธันวาคม  2559  ณ โรงแรมนิภาการ์เดน้                     
จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ  

ภาพประกอบ ผลงานดีเด่น/รางวัล 

 

 
 
 
 
  
 
 
  

 
นายภาคนิ  รัตนรัตน์  นายธีระวุฒิ  สุขประสงค ์
นางสาวปิฏิญาภรณ์  ชนูาค  นางสาวสุธิมา  มะยะเฉียว 
นางสาวปาลิตา  ราชประดิษฐ์  นายอาทพิย์  ศรีเพ็ง 
นายอดิศักดิ์  มณีพงศ์  นางสาวสุวิมล  บัณฑิศักดิ์            
นางสาวนลนิทิพย์  สุขสงวน และ นางสาวกันฐมณี  อุ่นเมือง  
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9  
สิ่งประดษิฐ์ด้านหัตถศิลป์ ระดบัภาค ภาคใต้   

 
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

3.  การด าเนินงานของสถานศึกษา 
3.1  ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 3.1.1  ปรัชญา 

ทักษะน า   คุณธรรมเด่น   เน้นคุณภาพ 
  

3.1.2  วิสัยทัศน์ 
บริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล  โดยอาศัยเครือข่ายความ
ร่วมมือภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 3.1.3  พันธกิจ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้ก าหนดพันธกิจไว้  7  ประการ  ได้แก่  
1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพในระดับสากล 

 ๒. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๓. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
  ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ 
  ๕. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีด้านวิชาชีพ 

6. ปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ การปกครองระบบ  
    ประชาธิปไตย ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ   
    รักษาสิ่งแวดล้อม 

  7. จัดระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 
 
 3.1.4  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

ทักษะดี  มีน  าใจ  
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3.1.5  รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
  

รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียน
การสอน 

12,841,650.00 20.23  

2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

1,023,475.00 1.61  

3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า      
การประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

2,806,456.00 4.42  

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม    
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา และนันทนาการ   
การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3,237,089.00 5.10  

5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 3,777,510.31 5.95  
รวมรายจ่าย 23,686,180.31 37.31  

 
* ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
* นิยามศัพท์  ค าว่า  งบด าเนินการ  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายทั งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั งนี ไม่รวมค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๓ 
 

3.2  การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายใน                             
ของสถานศึกษา 

เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2560 
ผลการประเมินมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.73    

อยู่ในระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 1  ด้านผลการจัดการศึกษา   
“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 

 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัด
การศึกษา   
1. หน่วยงานตน้สังกัดควรจัดสรรอัตราก าลัง
ให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
2. สถานศึกษาควรจัดสรรรายจา่ยในการ
ส่งเสริม สนบัสนุน การจัดท าการประกวด 
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค์ของ
ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบด าเนนิการ 
 

 
 
1. สถานศึกษาตั งกรอบอัตราก าลังให้
เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดและ
เสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
2. สถานศึกษาควรจัดสรรรายจา่ยใน การ
ส่งเสริม สนบัสนุน การจัดท าการประกวด 
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค์ของ
ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบด าเนนิการ ลงในแผนปฏิบตักิารประจ าป ี

 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
1.สถานศึกษาจัดการศกึษาระบบทวิภาคีตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่งมาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผูเ้รียนทั งหมด 
2.สถานศึกษาสง่เสริม สนับสนนุ ก ากับดูแลให้
ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับสาขางานทีเ่รียนเป็นรายบุคคล
หรือเปน็กลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่
เกิดขึ นสามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั งหมด 
3.สถานศึกษาควรสง่เสริม สนับสนุน ก ากับ
ดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคณุ
ยกย่องความรูค้วามสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม จากบุคคลหรือหนว่ยงานภายนอก
หรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผู้เรียนทั งหมด 

 
 
1.สถานศึกษาควรส่งเสริมให้แผนกวิชาตา่ง 
ๆ จัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้มากขึ น 
2.โครงการมีคุณธรรมน ามาซึ่งรางวัลและ
เกียรติคุณ 
3.โครงการส่งเสริมการสอนแบบ       
สเต็มศึกษา (Stem education) 
4. โครงการทักษะดีมีการประกาศ     
เกียรติคุณ 

 

มาตรฐานที่ 4  ด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน 
“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 

  

 



๔๔ 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน                

โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558         

ผลการประเมินมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.99    
อยู่ในระดับดีมาก 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษาวิชาชีพ 
 

1. สถานศึกษาควรน าผลการทดสอบมา
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางก าหนดกิจกรรม
ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการสอบให้สูงขึ น 

2. ควรจัดให้มีการทดสอบ Pre V-Net 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เข้าสอบอีก
ทางหนึ่งนอกเหนือจากการจัดการเรียน     
การสอน 

3. สถานศึกษาควรแสวงหารูปแบบ 
วิธีการ ในการลดปัญหาการออกกลางคัน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 

4. สถานศึกษาควรมีการจัดท าเอกสาร
สารสนเทศและการรายงานผลให้หัวหน้า
สถานศึกษารับทราบและรับรองข้อมูล 

5. สถานศึกษาควรมีการสรุปรายงานผล
การประเมินความพึงพอใจเป็นรายงาน
วิจัย 5 บท เพื่อประโยชน์ในการน าผล
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.โครงการสอนซ่อมเสริม 
 
 
2.ได้ด าเนินการทดสอบ Pre V-Net ใน
ปีการศึกษาต่อไป 
 
3.โครงการเยี่ยมบ้านและพัฒนา
เครื่องมือสื่อสารติดต่อกับผู้เรียนและ
ผู้ปกครองเป็นรายบุคคล 
 
4.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
ข้อมูลครบถ้วน 100% 
 
5.ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
ครอบคลุมทุกงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

 

มาตรฐานที่  2  หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 
 

“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 

 
 
- 

 

มาตรฐานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 

 
- 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่  4  บริการวิชาชีพสู่สังคม 
 

1.สถานศึกษาควรด าเนินการจัดให้มี
กิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพ
แก่ประชาชนผู้สนใจภายนอกให้มากขึ น 

2.แบบสอบถามการให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพควรปรับให้ครอบคลุม
เจตนารมณ์ของการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

 
 
1.พยายามด าเนินการให้ครบทุก
สาขาวิชา 
 
2.ปรับแบบสอบถามให้ครอบคลุม
เจตนารมณ์ของการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

 
 
√ 
 
 
√ 

มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวิจัย 
 

“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 

 
- 

 

มาตรฐานที่  6  ภาวะผู้น าและการ
จัดการ 
“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 

 
- 

 

มาตรฐานที่  7  การประกันคุณภาพ
ภายใน 
สถานศึกษาควรรักษาคุณภาพมาตรฐานที่
อยู่ในระดับดีมาก ให้คงอยู่ต่อไปและ
น าเสนอโครงการใหม่ ๆในการพัฒนา
สถานศึกษา 

 
 
ใช้ความตระหนักและพยายามคงสภาพ
ผลการประเมินให้ได้ในระดับ ดีมาก 
อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาโครงการใหม่
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สอศ. 

 
 

√ 

มาตรฐานที่  8  ด้านการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
1.สถานศึกษา ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้
ครูทุกสาขาวิชาทุกคนจัดฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั น และให้ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
2. สถานศึกษาควรจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ส่วนที่ 2 มาตรฐานที่ 8 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2555 และท่ีปรับปรุง
แก้ไขและ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

 
 
1.พยายามจัดให้ครบทุกสาขาวิชาที่เป็น
ความต้องของชุมชน 
 
 
2.ได้ด าเนินการแล้วในปีการศึกษา 
2558 

 
 

√ 
 
 
 
√ 

สรุปผล 
  ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 

 
- 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน คร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินคุณภาพภายนอก              

โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2554 

ผลการประเมินมีค่าคะแนนเท่ากับ 96.60 
ระดับคุณภาพดีมาก 

 
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1   ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่
เก่ียวข้องภายใน 1 ปี                     
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน   - ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

– ไม่มี- 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นในการท างานข้อเสนอแนะจาก
การประเมิน เนื่องจากตัวบ่งชี นี  ทาง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยังไม่มีผลการทดสอบจาก ส านักงาน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ยัง
ใช้ข้อมูลจากการเทียบเคียงจากรายวิชาที่
ก าหนด ดังนั นในปีต่อไปสถานศึกษาควรมี
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการ
เข้ารับการทดสอบ จาก สทศ. 
 

- ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน และ
ปฏิรูปวิธีสอบ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
- ในปีการศึกษา 2556  ปีการศึกษา 
2557  และปีการศึกษา 2558  
วิทยาลัยฯ ได้ให้ผู้เรียนเข้ารับการ
ทดสอบจาก  สทศ. แล้ว   

√ 
 
 
√ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผู้เรียนผ่านการทดสอบ
มาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่
ยอมรับข้อเสนอแนะจากการประเมิน  
เนื่องจากตัวบ่งชี นี   ทางส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังไม่มีผลการ
ทดสอบมาตรฐานจากองค์กรที่เป็นที่
ยอมรับจาก สมศ. ในการประเมินปี 
2554  ยังใช้ข้อมูลจากการเทียบเคียง
จากรายวิชาชีพสาขาวิชาและวิชาชีพสาขา
งานที่ก าหนด  ดังนั น  ในปีต่อไปสถานศึกษา
ควรมีการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการ
เข้ารับการทดสอบมาตรฐานจากองค์กรที่
เป็นที่ยอมรับ 

- ในปีการศึกษา 2556  ปีการศึกษา 
2557 และปีการศึกษา 2558  
วิทยาลัยฯ ได้ให้ผู้เรียนเข้ารับการ
ทดสอบจาก สทศ.แล้ว   

√ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 



๔๗ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ผลงานที่เป็นโครงงานทาง
วิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้
น าไปใช้ประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน      - ไม่มี- 

– ไม่มี-  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ผลงานที่เป็นนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของ
ครูที่ได้น าไปใช้ประโยชน์  
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน      - ไม่มี- 

– ไม่มี-  

ตัวบ่งชี้ท่ี 6  ผลการให้บริการวิชาการ
และบริการวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะของผู้เรียน  
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน      - ไม่มี- 

– ไม่มี-  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน      - ไม่มี- 

– ไม่มี-  

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา  
    ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
    1. จัดท าคู่มือธรรมาภิบาลของ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริม
แนวปฏิบัติเพื่อการบริหารงานราชการที่ดี 
ตามกฎหมาย 
    2. คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกัน
พิจารณาแบบประเมินการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลและหลักเกณฑ์ในการ
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่จะท า
หน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ 

พยายามให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ในการจัดท าคู่มือธรรมาภิบาลของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  และ
ประสานงานให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมกันพิจารณาแบบ
ประเมินการปฏิบัติงานตามหลัก       
ธรรมาภิบาล  และหลักเกณฑ์ในการ 
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ที่จะท าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ 

√ 

    ตัวบ่งชี้ที่ 8.2                             
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน      - ไม่มี- 

 
– ไม่มี- 

 

 
 
 
 



๔๘ 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9 ผลการใช้ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ  
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
    1. พัฒนาห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศให้
สะดวกเหมาะสมมากขึ น 
     2. จัดท าคู่มือก าหนดชั นความ
ปลอดภัยของข้อมูล ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึง
ข้อมูล และมาตรฐานการส ารองข้อมูลเพ่ือความ
ปลอดภัย 
     3. ติดตั งเครื่องดับเพลิงมาตรฐาน
ส าหรับห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ   

1. พัฒนาห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศให้
สะดวกเหมาะสมมากขึ น 
2. จัดท าคู่มือก าหนดชั นความปลอดภัย
ของข้อมูล ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล 
และมาตรฐานการส ารองข้อมูลเพื่อความ
ปลอดภัย 
3. ติดตั งเครื่องดับเพลิงมาตรฐาน
ส าหรับห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ   

√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

ตวับ่งชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน      - ไม่มี- 

– ไม่มี-  

ตัวบ่งชี้ท่ี 11  ผลการบริหารความเสี่ยง  
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
     1. จัดท าคู่มือก าหนดแนวปฏิบัติใน
การบ ารุงรักษา และตรวจซ่อมครุภัณฑ์
หลักต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เช่น 
เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องใช้ส านักงาน 
      2. ตรวจสอบระบบความปลอดภัย
จากกระแสไฟฟ้ารั่วและติดตั งสายดิน
ส าหรับตู้น  าเย็น 
      3. ติดตั งถังดับเพลิงตามมาตรฐาน
ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
ห้องส านักงานทุกห้อง 

1. จัดท าคู่มือและปฏิทินในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
2. ตรวจสอบระบบความปลอดภัยจาก
กระแสไฟฟ้ารั่วและติดตั งสายดินส าหรับ 
ตู้น  าเย็น 
3. ติดตั งถังดับเพลิงตามมาตรฐาน
ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
ห้องส านักงานทุกห้อง 

√ 
 
√ 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการสร้างการมีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพ  
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
        สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศของ
งานประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านการประกันคุณภาพผ่านระบบ
ออนไลน์  โดยการจัดท าเป็นเว็บไซต์ของงาน
ประกันคุณภาพ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการความรู้ทางด้านระบบและกลไก
การประกันคุณภาพให้แก่สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่ร้องขอตลอดจนเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต 

พัฒนาระบบสารสนเทศของงานประกัน
คุณภาพภายใน  เพ่ือให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านการประกันคุณภาพ
ผ่านระบบออนไลน์  โดยใช้ร่วมกับ
เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ  เพื่อการ
ประหยัดงบประมาณ ซึ่งมีจ ากัด 

√ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13 การพัฒนาสถานศึกษาจาก
ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
      สถานศึกษาควรมุ่งมั่นพัฒนา
มาตรฐานโดยการเตรียมการพัฒนา
หลักสูตรในบางแผนกวิชาเพ่ือเตรียม
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

พัฒนาหลักสูตรในทุกสาขาวิชา เพื่อ
เตรียมรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

√ 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14 ผลการพัฒนาตามปรัชญา  
ปณิธาน พันธกจิ  และจุดเน้นและจุดเด่น
ของสถานศึกษา  
      ตัวบ่งชี้ที่ 14.1  ผลการพัฒนาให้
บรรลุเป้าหมาย 
ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์การจัดตั งสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
       ระบบการประเมินโครงการควร
ค านึงถึงวัตถปุระสงค์และตัวชี วดัของ
โครงการเป็นส าคัญ เพื่อสามารถสะท้อน
ประสิทธิภาพของโครงการไดช้ัดเจน 

ปรับปรุงวิธีการเขียนโครงการ  
กระบวนการด าเนินงานตามโครงการ  
และการติดตามผลโครงการ  โดย
ค านึงถึงวัตถุประสงค์และตัวชี วัด 
ของโครงการเป็นส าคัญ  เพ่ือสามารถ
สะท้อนประสิทธิภาพของโครงการได้
ชัดเจน 

√ 

 
 
 
 
 



๕๐ 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.2  ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
        ระบบการประเมินโครงการควร
ค านึงถึงวัตถุประสงค์และตัวชี วัดของ
โครงการเป็นส าคัญ  เพ่ือสามารถสะท้อน
ประสิทธิภาพของโครงการได้ชัดเจน 

ปรับปรุงระบบการประเมินโครงการ โดย
ค านึงถึงวัตถุประสงค์และตัวชี วัดของ
โครงการเป็นส าคัญ เพ่ือสามารถสะท้อน
ประสิทธิภาพของโครงการได้ชัดเจน 

√ 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 15  ผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
     ควรพัฒนาระบบการประเมิน
โครงการโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  เพื่อให้สะท้อนผลส าเร็จของ
โครงการ 

ปรับปรุงระบบการประเมินโครงการ โดย
ค านึงถึงวัตถุประสงค์และตัวชี วัดของ
โครงการเป็นส าคัญ เพ่ือสามารถสะท้อน
ประสิทธิภาพของโครงการได้ชัดเจน 

√ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 16 ผลการพัฒนาคุณภาพครู 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน      - ไม่มี- 

– ไม่มี-  

ตัวบ่งชี้ท่ี17 การพัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
     ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ควรพัฒนาให้เป็น
สารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูล
ไปใช้ 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบ
สารสนเทศ ที่สามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้  เช่น ห้องสมุด  ห้อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฯลฯ 

√ 

ตัวบ่งชี้ 18 การสร้างการมีส่วนร่วมและ
การขยายโอกาสทางการศึกษา  
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน      - ไม่มี- 

– ไม่มี-  

 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

4. การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ส่วนที่ 1 มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559  มาตรฐาน 4 ด้าน จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 1  ด้านผลการจัดการศึกษา   
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำคุณธรรม มีควำมรู้ 

ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับ และแต่ละสำขำวิชำ สำขำงำน     
เป็นที่พึงพอใจของตลำดแรงงำน และมีสัดส่วนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับผู้เรียนแรกเข้ำตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
 1. สถำนศึกษำมีข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำแนกเป็นผู้ที่ได้งำนท ำในสำขำที่เก่ียวข้อง ศึกษำต่อและ
ประกอบอำชีพอิสระในสำขำที่เก่ียวข้องภำยในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 2. สถำนศึกษำได้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นรำยบุคคลและ 
ได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 จำกสถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปท ำงำน 
จำกสถำนศึกษำที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปศึกษำต่อ และจำกบุคคล สถำนประกอบกำร หน่วยงำนผู้รับบริกำร  
จำกกำรประกอบอำชีพอิสระของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 3. สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวนข้อมูลตอบกลับ 
 4. สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวนข้อมูลตอบกลับ 
 5. สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ   
เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวนข้อมูลตอบกลับ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำในสถำนประกอบกำร
หรือประกอบอำชีพอิสระ ศึกษำต่อ เช่น โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ โครงกำรปัจฉิมนิเทศ โครงกำร
บ่มเพำะธุรกิจ โครงกำรกิจกรรม โครงกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน เป็นต้น 
 2. สถำนศึกษำได้สอบถำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร  และด ำเนินกำรเรียนกำรสอนให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร เช่น กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร ให้มีกำร
เรียนรู้ในสถำนประกอบกำร จัดกิจกรรมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมในวิชำชีพ เพื่อให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถ
หำงำนท ำได้ ศึกษำต่อ และประกอบอำชีพอิสระได้ 
 3. สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรโครงกำรติดตำมผลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และวิเครำะห์ข้อมูล
กำรติดตำมผลแยกแต่ละหลักสูตร ประเภทวิชำ สำขำวิชำ และสำขำงำน เพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุง
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 4. สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรพัฒนำทักษะอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ “ทักษะดี มีน้ ำใจ” ดังนั้น     
กำรจัดท ำโครงกำรอำชีวะร่วมด้วยช่วยประชำชน โครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน โครงกำรสละโลหิต     
เป็นทำน โครงกำรอำชีวปริทรรศน์ โครงกำรคุณธรรมน ำวิชำชีพภำยใต้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 



๕๒ 
 

ตารางแสดงระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเดน็การพิจารณา ระดับ รวม  ปวช. ผลการประเมิน 

ปวช. ปวส. และ ปวส. ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถำนศึกษำมีข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำแนกเป็น        √   

  ผู้ท่ีได้งำนท ำในสำขำวิชำท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษำต่อ และ          

  ประกอบอำชีพอิสระในสำขำท่ีเกี่ยวข้องภำยในหน่ึงปี          

  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ          

  (1) จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 730 641    1,371      

  (2) จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีติดตำมได้          

      - จ ำนวนผู้มีงำนท ำ 37 266 303     

      - จ ำนวนผู้ศึกษำต่อ 673 299 972     

      - จ ำนวนผู้ประกอบอำชีพอิสระ 11 45 56     
     - รวม 721 610     1,331      

  (3) ร้อยละของ รวม (2) เทียบกับ (1) 98.77 95.16 97.08     

2 สถำนศึกษำได้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพ        √   

  ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นรำยบุคคลและได้รับกำร          

  ตอบกลับไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 จำกสถำนประกอบกำร          

  หน่วยงำนท่ีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปท ำงำน จำกสถำนศึกษำ          

  ท่ีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปศึกษำต่อ และจำกบุคคล สถำน          

  ประกอบกำร หน่วยงำนผู้รับบริกำร จำกกำรประกอบ          

  อำชีพอิสระของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ          

  (1) จ ำนวนกำรส ำรวจ - - 200    

  (2) จ ำนวนข้อมูลตอบกลับ       

      - จำกสถำนท่ีท ำงำน 8 31 39    

      - จำกสถำนท่ีศึกษำต่อ 147 12 159    

      - จำกผู้รับบริกำรจำกกำรประกอบอำชีพอิสระ - - -    

      - รวม - - 198    

  (3) ร้อยละของ รวม (2) เทียบกับ (1) - - 99.00    

3 สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลกำรประเมิน     √   

  ควำมพึงพอใจด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เฉลี่ย 3.51-5.00        

  (1) จ ำนวนข้อมูลตอบกลับ - - 198     

  (2) จ ำนวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลกำรประเมินเฉลี่ย 3.51-5.00        

      - จำกสถำนท่ีท ำงำน 8 31 39     

      - จำกสถำนท่ีศึกษำต่อ 147 12 159     

      - จำกผู้รับบริกำรจำกกำรประกอบอำชีพอิสระ - - -     

      - รวม - - 198     

  (3) ร้อยละของ รวม (2) เทียบกับ (1) - - 100.00     



๕๓ 
 

ตารางแสดงระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ประเดน็การพิจารณา 
ระดับ รวม  ปวช. ผลการประเมิน 

ปวช. ปวส. และ ปวส. ผ่าน ไม่ผ่าน 

4 สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลกำรประเมินควำม    √    

  พึงพอใจด้ำนสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย        

  3.51-5.00        

  (1) จ ำนวนข้อมูลตอบกลับ - - 198     

  (2) จ ำนวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลกำรประเมินเฉลี่ย 3.51-5.00        

      - จำกสถำนท่ีท ำงำน 8 31 39     

      - จำกสถำนท่ีศึกษำต่อ 147 12 159     

      - จำกผู้รับบริกำรจำกกำรประกอบอำชีพอิสระ - - -     

      - รวม - - 198     

  (3) ร้อยละของ รวม (2) เทียบกับ (1) - - 100.00     

5 สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลกำรประเมินควำม     √   

  พึงพอใจด้ำนสมรรถนะวิชำชีพเฉลี่ย 3.51-5.00        

  (1) จ ำนวนข้อมูลตอบกลับ - - 198     

  (2) จ ำนวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลกำรประเมินเฉลี่ย 3.51-5.00        

      - จำกสถำนท่ีท ำงำน 8 31 39     

      - จำกสถำนท่ีศึกษำต่อ 147 12 159     

      - จำกผู้รับบริกำรจำกกำรประกอบอำชีพอิสระ - - -     

      - รวม - - 198     

  (3) ร้อยละของ รวม (2) เทียบกับ (1) - - 100.00     

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถำนศึกษำมีข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. จ ำนวน 730 คน  ได้งำนท ำ ศึกษำต่อ และ

ประกอบอำชีพอิสระ จ ำนวน 721 คน คิดเป็นร้อยละ 98.77  และระดับ ปวส. จ ำนวน 641 คน ได้งำนท ำ 
ศึกษำต่อ และประกอบอำชีพอิสระ จ ำนวน 610 คน คิดเป็นร้อยละ 95.16 รวมสองระดับมีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ ผู้ที่ได้งำนท ำในสำขำท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษำต่อและประกอบอำชีพอิสระในสำขำที่เกี่ยวข้องภำยในหนึ่งปี  
ร้อยละ 97.08 ของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 2. สถำนศึกษำได้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นรำยบุคคลและได้รับ
ข้อมูลตอบกลับ จำกสถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปท ำงำน จำกสถำนศึกษำที่ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำไปศึกษำต่อ และจำกบุคคล สถำนประกอบกำร หน่วยงำนผู้รับบริกำรจำกกำรประกอบอำชีพอิสระ
ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำโดยส่งแบบส ำรวจไปจ ำนวน 200 ฉบับ ได้รับกำรตอบกลับจ ำนวน 198 ฉบับ ฉะนั้น 
สถำนศึกษำได้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นรำยบุคคลและได้รับข้อมูลตอบ
กลับ ร้อยละ 99 
 3. สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เฉลี่ย 3.51-5.00 ร้อยละ 100 ของจ ำนวนข้อมูลตอบกลับ 



๕๔ 
 

 4. สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51-5.00 ร้อยละ 100 ของจ ำนวนข้อมูลตอบกลับ 
 5. สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ   
เฉลี่ย 3.51-5.00 ร้อยละ 100 ของจ ำนวนข้อมูลตอบกลับ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

สรุปประเด็นคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
 ☑  ดีมำก  (5 คะแนน) 
 ☐  ดี  (4 คะแนน) 
 ☐  พอใช้  (3 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 

จุดเด่น  ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

จุดที่ควรพัฒนา  - 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

ประเด็นการประเมิน 
 ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียนแรกเข้ำของรุ่นนั้น 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษำเข้ำใหม่ทุกคนพร้อมมอบคู่มือให้กับนักเรียน นักศึกษำถือปฏิบัติ   

และตรวจสอบแผนกำรเรียนของตน 
2. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษำทุกชั้นปี ย้ ำเรื่องผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
3. ครูที่ปรึกษำติดตำมแนะน ำเกี่ยวกับกำรเรียนของนักเรียน นักศึกษำในชั่วโมง Home Room     

ทุกสัปดำห์ 
4. ครูผู้สอนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ วัดผลตำมควำมสำมำรถรำยบุคคล 

และตำมสภำพจริง บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรมจริยธรรม 
5. ครูผู้สอนมีกำรสอนซ่อมเสริมนักศึกษำที่สอบไม่ผ่ำนเกณฑ์ในแต่ละจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
6. เปิดสอนภำคฤดูร้อนตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน 

 

 

 

 
 



๕๕ 
 

ตารางแสดงร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักศึกษาแรก

เข้า 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนผู้เรียน
ที่ออก

กลางคัน 

ร้อยละผู้เรียน
ที่ออก

กลางคัน 
ร้อยละผูส้ าเร็จ

การศึกษาพร้อมรุ่น 
ปวช. 1059 822 204 19.26 77.62 

ปวส. 716 627 74 10.34 87.57 
รวมท้ังหมด 1,775 1,449 278 15.66 81.63 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 จ ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำ 1,775 คน  จ ำนวนผู้เรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 1,449 คน  ดังนั้น 
ผู้เรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ คิดเป็นร้อยละ 81.63  เมื่อน ำไปพิจำรณำตำมเกณฑ์
กำรตัดสินซึ่งได้ก ำหนดผลจำกประเด็นกำรประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่ำคะแนน 5.00 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
เทียบบัญญัติไตรยำงศ์ ทศนิยมสองต ำแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก ำหนดผลจำกประเด็นกำรประเมินตั้งแต่

ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่ำคะแนน 5.00  

สรุปประเด็นคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
 ☑  ดีมำก  (5 คะแนน) 
 ☐  ดี  (4 คะแนน) 
 ☐  พอใช้  (3 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 

จุดเด่น   ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียน 

จุดที่ควรพัฒนา   - 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา    - 
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มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา   
สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม และนโยบำยของหน่วยงำน

ต้นสังกัด มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรประสำนควำมร่วมมือ
กับบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
และพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ จ ำนวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

ประเด็นการประเมิน 
 1. สถำนศึกษำมีกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนศึกษำคุณธรรมแก่ผู้บริหำร ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนร่วมกัน 
 2. สถำนศึกษำมีกำรก ำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่ม
ผู้บริหำร กลุ่มครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มผู้เรียน ด้วยควำมสมัครใจ เต็มใจและโดยกำรมีส่วนร่วม
ของทุกคน 
 3. สถำนศึกษำจัดให้กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มผู้เรียนจัดท ำโครงกำร
คุณธรรม จริยธรรม และก ำหนดเป้ำหมำย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 
 4. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มผู้เรียน
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรคุณธรรม จริยธรรม โดยมีกำรนิเทศและเสริมแรง 
 5. สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรและตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และมีกำรก ำหนดแนว
ทำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
สถำนศึกษำคุณธรรมแก่ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนร่วมกัน ได้แก่ 
  - โครงกำรบรรยำยธรรม 
  - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสถำนศึกษำคุณธรรม 
  - โครงกำรสัมมนำครูแนะแนว “เส้นทำงสู่กำรศึกษำและอำชีพ” 
  - โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง 
  - โครงกำรพัฒนำครู 
  - โครงกำรพัฒนำจิต 
  - โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ 
  - โครงกำรปฏิบัติธรรมพัฒนำจิต-เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. สถำนศึกษำมีกำรก ำหนด “คุณธรรม อัตลักษณ์” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหำร     
กลุ่มครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มผู้เรียนด้วยควำมสมัครใจ เต็มใจ และโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกคน 
 3. สถำนศึกษำสนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ด ำเนินกำรตำม
โครงกำรคุณธรรม จริยธรรม โดยกำรนิเทศและเสริมแรง ได้แก่ 
  - กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและวิชำชีพพ้ืนฐำน 
  - โครงกำรวันนักประดิษฐ์ 
  - โครงกำรค่ำยพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ (English Camp) 
  - โครงกำรสร้ำงกระบวนทัศน์พัฒนำเยำวชน คนพันธ์ R 
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 4. สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรและตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และมีกำรก ำหนดแนว
ทำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ 
  - กิจกรรมวันธรรมสวนะ 
  - โครงกำรวันส ำคัญทำงศำสนำ 
  - โครงกำรปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ (บวชเนกขัมมะนำรี บรรพชำสำมเณร อบรม
คุณธรรมจริยธรรม นักเรียนที่นับถือศำสนำอิสลำม) 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถำนศึกษำมีกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนศึกษำคุณธรรมแก่ผู้บริหำร ครู 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนร่วมกัน 
 2. สถำนศึกษำมีกำรก ำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่ม
ผู้บริหำร กลุ่มครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มผู้เรียน ด้วยควำมสมัครใจ เต็มใจและโดยกำรมีส่วนร่วม
ของทุกคน 
 3. สถำนศึกษำจัดให้กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มผู้เรียนจัดท ำโครงกำร
คุณธรรม จริยธรรม และก ำหนดเป้ำหมำย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 
 4. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มผู้เรียน
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรคุณธรรม จริยธรรม โดยมีกำรนิเทศและเสริมแรง 
 5. สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรและตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และมีกำรก ำหนด      
แนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

สรุปประเด็นคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
 ☑  ดีมำก  (5 คะแนน) 
 ☐  ดี  (4 คะแนน) 
 ☐  พอใช้  (3 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 

จุดเด่น  ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา   - 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

ประเด็นการประเมิน 
 1. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยส ำคัญที่หน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำย    
ได้อย่ำงถูกต้อง 
 2. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรให้ ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนได้รู้ 
และเข้ำใจในนโยบำยส ำคัญท่ีหน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำยได้เป็นอย่ำงดี 
 3. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ร่วมกันก ำหนดแผนงำนโครงกำร กิจกรรม     
และเป้ำหมำยและด ำเนินงำนเพ่ือให้นโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
 4. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีกำรติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร กิจกรรม 
และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 5. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยและก ำหนดแผนพัฒนำ
ต่อไป 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำรับทรำบและท ำควำมเข้ำใจในนโยบำยส ำคัญท่ีหน่วยงำนต้นสังกัด
มอบหมำย 
 2. บริหำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญท่ีหน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำย 
 3. จัดให้มีกำรประชุมผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำอย่ำงน้อย     
ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
 4. จัดให้มีกำรประชุมผู้ปกครองอย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 
 5. จัดให้มีกำรประชุมสัมมนำผู้แทนสถำนประกกอบกำร อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 
 6. จัดให้มีกำรประชุมสัมมนำครูแนะแนวของสถำนศึกษำในจังหวัดนครศรีธรรมรำช อย่ำงน้อยปี
กำรศึกษำละ 1 ครั้ง 
 7. จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรวิทยำลัยและคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำอย่ำงน้อยปี
กำรศึกษำละ 2 ครั้ง 
 8. จัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน เพ่ือจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2559 
 9. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำสื่อสำรนโยบำยต่ำง ๆ ให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ     
ผ่ำนทำงกลุ่มไลน์บุคลำกรของวิทยำลัยฯ 
 10. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำพบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษำในกิจกรรมหน้ำเสำธงทุกสัปดำห์
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 11. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2559 
 12. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยและก ำหนดแผนพัฒนำใน
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2560 ต่อไป 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยส ำคัญที่หน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำย    

ได้อย่ำงถูกต้อง 
 2. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรให้ ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนได้รู้ 
และเข้ำใจในนโยบำยส ำคัญท่ีหน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำยได้เป็นอย่ำงดี 
 3. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ร่วมกันก ำหนดแผนงำนโครงกำร กิจกรรม     
และเป้ำหมำยและด ำเนินงำนเพ่ือให้นโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
 4. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีกำรติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร กิจกรรม 
และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 5. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยและก ำหนดแผนพัฒนำ
ต่อไป 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

สรุปประเด็นคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
 ☑  ดีมำก  (5 คะแนน) 
 ☐  ดี  (4 คะแนน) 
 ☐  พอใช้  (3 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 

จุดเด่น   ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัด 

จุดที่ควรพัฒนา  - 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

ประเด็นการประเมิน 1 
สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้มีจ ำนวนครูทั้งหมดเทียบกับจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมดตำม

เกณฑ์มำตรฐำนอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำตำมหนังสือ ก.ค.ศ.   
ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนว่ำด้วย
กำรก ำหนดจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 จัดหำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เพียงพอกับจ ำนวนผู้เรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำนอัตรำก ำลัง 

 

 



๖๐ 
 

ตารางแสดงจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
    

แผนกวิชา จ านวนครู จ านวนผู้เรียน อัตราส่วน 
    ทั้งหมด ครูต่อผู้เรียน 
แผนกวิชำสำมญั 11  -  - 

แผนกวิชำสัมพันธ์ 10  -  - 
แผนกวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย 6 73  1  :  12 
แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร 10 584  1  :  58 

แผนกวิชำคหกรรมศำสตร์ทั่วไป 8 242  1  :  30 
แผนกวิชำกำรบัญชี 14 1,090  1  :  78 

แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 15 602  1  :  40 
แผนกวิชำกำรตลำด 9 414  1  :  46 
แผนกวิชำกำรเลขำนุกำร 11 224  1  :  20 

แผนกวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 8 153  1  :  19 
แผนกวิชำภำษำต่ำงประเทศธรุกิจ 15 152  1  :  10 

แผนกวิชำกำรโรงแรมและบริกำร 6 575  1  :  96 
แผนกวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเที่ยว 3 181  1  :  60 

รวม 126 4,290  1  :  34 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้มีจ ำนวนครูทั้งหมดเทียบกับจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมดตำม

เกณฑ์มำตรฐำนอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำตำมหนังสือ ก.ค.ศ.   
ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557  จ ำนวนครูทั้งสิ้น 126 คน จ ำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น 4,290 
คน  ฉะนั้นอัตรำส่วนครู 1 คน : ผู้เรียน 34 คน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 2 
สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรำยวิชำทุกคนเป็นผู้ที่จบกำรศึกษำ

ตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ำรับกำรศึกษำหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รำยวิชำที่สอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. สรรหำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ตรงกับสำขำวิชำ 
 2. สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำรับกำรพัฒนำ 
 3. ศึกษำต่อ ฝึกอบรมให้ตรงกับสำขำวิชำที่สอน  

 



๖๑ 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรำยวิชำทุกคนเป็นผู้ที่จบกำรศึกษำ

ตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ำรับกำรศึกษำหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รำยวิชำที่สอน จ ำนวนครูทั้งสิ้น 126 คน  จบกำรศึกษำตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน 126 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 3 
สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ได้ศึกษำ ฝึกอบรมประชุม

วิชำกำร ศึกษำดูงำนด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน ไม่น้อยกว่ำ 10 ชั่วโมงต่อปี 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 จัดอบรมครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำให้มีควำมรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ  ได้แก่ โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนเทคโนโลยี 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 จ ำนวนครูทั้งสิ้น 126 คน สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ได้ศึกษำ ฝึกอบรมประชุม
วิชำกำร ศึกษำดูงำนด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน จ ำนวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.37 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 4 
สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้มีจ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน

อัตรำก ำลังในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำตำมหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 
ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ว่ำด้วยกำรก ำหนดจ ำนวน
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 โครงกำรแลกเปลี่ยนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกับสถำนศึกษำอ่ืนและหน่วยงำนภำยนอก         
ได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้มีจ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน

อัตรำก ำลังในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำตำมหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 
ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557  ถ้ำตำมเกณฑ์มำตรฐำนอัตรำก ำลังต้องได้ 198 อัตรำ แต่สถำนศึกษำมีเพียง 
130 อัตรำ ขำดอัตรำก ำลัง จ ำนวน 68 อัตรำ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☐  ผ่ำน   ☑  ไม่ผ่ำน  



๖๒ 
 

ประเด็นการประเมิน 5  
สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรประกำศ   

เกียรติคุณยกย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ จำกหน่วยงำนหรือองค์กร
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งหมด 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. โครงกำรอบรมครูเพ่ือเลื่อนวิทยะฐำนะ 
 2. สนับสุนนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับประกำศเกียรติคุณยกย่อง 
 3. สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ
วิชำชีพ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรประกำศ   

เกียรติคุณยกย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ จำกหน่วยงำนหรือองค์กร
ภำยนอก ร้อยละ 13.07 ของจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งหมด  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

สรุปประเด็นคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
 ☐  ดีมำก  (5 คะแนน) 
 ☑  ดี  (4 คะแนน) 
 ☐  พอใช้  (3 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 

จุดเด่น  สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรำยวิชำทุกคนเป็นผู้ที่จบกำรศึกษำ
ตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ำรับกำรศึกษำหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รำยวิชำที่สอน 

จุดที่ควรพัฒนา   สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้มีจ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำตำมหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557  ถ้ำตำมเกณฑ์มำตรฐำนอัตรำก ำลังต้องได้ 198 อัตรำ            
แต่สถำนศึกษำมีเพียง 130 อัตรำ ขำดอัตรำก ำลัง จ ำนวน 68 อัตรำ 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  สถำนศึกษำตั้งกรอบอัตรำก ำลังให้เพียงพอตำมเกณฑ์มำตรฐำน    
ที่ก ำหนด และเสนอหน่วยงำนต้นสังกัด 

 

 

 



๖๓ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

ประเด็นการประเมิน 1 
สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี มีกำรจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยของแผนงำน โครงกำร 

กิจกรรมต่ำงๆ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2559-2560 
2. จัดสรรงบประมำณ 
3. มีโครงกำร / แผนงำน 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี มีกำรจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยของแผนงำน โครงกำร 

กิจกรรมต่ำงๆ 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 2 
สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส ำหรับกำรเรียนกำรสอนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20  

ของงบด ำเนินกำร 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
มีรำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส ำหรับกำรเรียนกำรสอนร้อยละ 20.23           

ของงบด ำเนินกำร 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 3 
สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถไปบริกำรวิชำกำร

วิชำชีพหรือท ำประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1 ของงบด ำเนินกำร 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
มีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถไปบริกำรวิชำกำรวิชำชีพหรือ   

ท ำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถไปบริกำรวิชำกำร

วิชำชีพหรือท ำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ร้อยละ 1.61 ของงบด ำเนินกำร 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 



๖๔ 
 

ประเด็นการประเมิน 4 
สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดท ำกำรประกวด กำรแสดงโครงกำรพัฒนำ

ทักษะวิชำชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของงบด ำเนินกำร 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
มีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดท ำกำรประกวด กำรแสดงโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดท ำกำรประกวด กำรแสดงโครงกำรพัฒนำ
ทักษะวิชำชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน ร้อยละ 4.42 ของงบด ำเนินกำร 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☐  ผ่ำน   ☑  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 5 
สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน

พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ำรุง
ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรกีฬำและนันทนำกำร กำรส่งเสริมกำรด ำรงตนตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของงบด ำเนินกำร 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
มีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริม

กำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรกีฬำและนันทนำกำร กำรส่งเสริมกำรด ำรงตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม  สนับสนุน  กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน

พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ำรุง
ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรกีฬำและนันทนำกำร กำรส่งเสริมกำรด ำรงตนตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 5.10 ของงบด ำเนินกำร 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

สรุปประเด็นคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
 ☐  ดีมำก  (5 คะแนน) 
 ☑  ดี  (4 คะแนน) 
 ☐  พอใช้  (3 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 



๖๕ 
 

จุดเด่น  มีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี มีกำรจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยของแผนงำน โครงกำร กิจกรรม
ต่ำงๆ 

จุดที่ควรพัฒนา  รำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดท ำกำรประกวด กำรแสดงโครงกำรพัฒนำทักษะ
วิชำชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของงบด ำเนินกำร 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา   
1. สถำนศึกษำควรจัดสรรรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดท ำกำรประกวด กำรแสดง

โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5        
ของงบด ำเนินกำร 

2. หน่วยงำนต้นสังกัดควรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรกำรจัดประกวดหรือแสดงผลงำนเพื่อพัฒนำทักษะ
วิชำชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนให้มำกข้ึน และจัดสรรงบประมำณไปให้สถำนศึกษำ
ตำมสัดส่วนของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครภุัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

ประเด็นการประเมิน 1 
 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำให้สะอำด เรียบร้อย 
สวยงำม และปลอดภัย 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีพฤติกรรมในกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมที่ดี  
พร้อมปลูกฝังเรื่องควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย กำรดูแลสิ่งแวดล้อม 
 2. ประชำสัมพันธ์งำนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ โดยจัดท ำป้ำยรณรงค์ต่ำง ๆ เช่น ป้ำย
ประหยัดพลังงำนกำรใช้ไฟฟ้ำ กำรขึ้นลงบันได กำรใช้เครื่องไม้เครื่องมือในกำรท ำงำนต่ำง ๆ 
 3. มอบหมำยหน้ำที่เวรดูแลรักษำควำมสะอำด ห้องเรียน อำคำรเรียน และภูมิทัศน์ โดยออกค ำสั่ง
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
 4. มอบหมำยงำนอำคำร และคนงำนในกำรดูแลปรับปรุงควำมเป็นระเบียบสวยงำม ห้องเรียน อำคำร 
และกำรจัดภูมิทัศน์ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำให้สะอำด เรียบร้อย 

สวยงำม และปลอดภัย 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 2 
สถำนศึกษำมีกำรก ำกับดูแลกำรใช้อำคำรสถำนที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำร  โรงฝึกงำน           

ศูนย์วิทยบริกำรและอ่ืน ๆ ให้มีสภำพที่พร้อมใช้งำน มีควำมปลอดภัย สะอำด เรียบร้อย สวยงำม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 



๖๖ 
 

 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน  และบุคลำกรในสถำนศึกษำ มีพฤติกรรมนิสัยที่ดีงำมเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ  โดยจัดให้นักเรียน และครูที่ปรึกษำดูแลต้นไม้ในระเบียงอำคำรเรียน  เพ่ือปลูกฝัง  
กำรดูแลสิ่งแวดล้อม 
 2. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ โดยกำรจัดท ำป้ำยบอกชื่อผู้ดูแล   
ท ำควำมสะอำดอำคำรเรียน ป้ำยรณรงค์กำรประหยัดไฟฟ้ำ รักษำสิ่งแวดล้อม 
 3. มอบหมำยหน้ำที่กำรดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำรเรียนและบริเวณของคนงำนภำรโรง          
โดยออกเป็นค ำสั่งประจ ำปีกำรศึกษำ 
 4. ครูผู้สอนจัดเวรดูแลรักษำควำมสะอำดในห้องเรียน โดยครูผู้สอนเป็นผู้ควบคุมท ำควำมสะอำด  
หลังใช้ห้องเรียนทุกคำบ 
 5. มอบหมำยให้ครูรับผิดชอบห้องเรียนห้องปฏิบัติกำรทุกห้อง 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำมีกำรก ำกับดูแลกำรใช้อำคำรสถำนที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำร  โรงฝึกงำน            

ศูนย์วิทยบริกำรและอ่ืน ๆ ให้มีสภำพที่พร้อมใช้งำน มีควำมปลอดภัย สะอำด เรียบร้อย สวยงำม 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 3 
สถำนศึกษำมีกำรก ำกับดูแลในกำรจัดหำ กำรใช้ กำรบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ท่ีเหมำะสม เพียงพอ และ   

มีควำมปลอดภัยในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. สถำนศึกษำได้จัดกำรเรียนกำรสอนโดยจัดให้มีจ ำนวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประจ ำแผนกวิชำที่
เหมำะสมกับกำรใช้งำนของนักเรียน นักศึกษำ 
 2. สถำนศึกษำจัดให้มีโครงกำรจัดหำครุภัณฑ์อุปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งโครงกำรจัด
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจ ำปีกำรศึกษำและจัดหำวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับครูและบุคลำกร 
ทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำมีกำรก ำกับดูแลในกำรจัดหำ กำรใช้ กำรบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ท่ีเหมำะสม เพียงพอ  และมี

ควำมปลอดภัยในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 4 
สถำนศึกษำมีกำรน ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล อย่ำงน้อย 4 

ประเภท อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ คือ 
 1. มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐำนข้อมูลจำกภำยในและภำยนอก 
 2. มีกำรก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลอย่ำงชัดเจน 

3. มีกำรติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรสและก ำจัดไวรัสในเครื่องลูกข่ำย 



๖๗ 
 

 4. มีฐำนข้อมูลมีกำร Update เป็นปัจจุบัน 
 5. มีกำรส ำรองฐำนข้อมูลอย่ำงสม่ ำเสมอ 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน 
 2. โครงกำรประหยัดพลังงำนเพ่ือพ่อของแผ่นดิน 

3. โครงกำรเช่ำและจัดซื้อคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
4. โครงกำรอบรมกำรใช้โปรแกรมศูนย์ก ำลังคน 
5. โครงกำรดูแลระบบเครือข่ำย 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำมีกำรน ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล 5 ประเภท 

อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 
ประเด็นการประเมิน 5 

สถำนศึกษำส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำร
บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสำรสนเทศ อย่ำงมีคุณภำพ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 มีระบบบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ RMS 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถำนศึกษำส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำร
บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสำรสนเทศ อย่ำงมีคุณภำพด้วยระบบ RMS ร้อยละ 100 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 
สรุปประเด็นคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
 ☑  ดีมำก  (5 คะแนน) 
 ☐  ดี  (4 คะแนน) 
 ☐  พอใช้  (3 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 

จุดเด่น  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนครุภัณฑ์ และด้ำนฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 

จุดที่ควรพัฒนา   - 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  - 

 



๖๘ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 1 
 สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร ในกำรประสำนควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม     
สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยำกรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. งำนวำงแผนและงบประมำณแจ้งผู้รับผิดชอบ คืองำนควำมร่วมมือ งำนทวิภำคี งำนแนะแนว    
งำนหลักสูตร และแผนกวิชำต่ำง ๆ เขียนโครงกำรเพ่ือระดมทรัพยำกร 
 2. ขออนุมัติโครงกำรจำกคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 3. ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมโครงกำรแผนงำน ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 
 4. งำนวำงแผนและงบประมำณควบคุม ตัดจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำมแผน 
 5. ผู้รับผิดชอบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อวิทยำลัยฯ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร ในกำรประสำนควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม     

สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยำกรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 2 
สถำนศึกษำมีจ ำนวนบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่ร่วมมือในกำรจัด

กำรศึกษำด้ำนระบบทวิภำคี หรือด้ำนกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ หรือด้ำนกำรศึกษำดูงำนของผู้เรียน
ด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน โดยมีสัดส่วนของควำมร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. สถำนศึกษำได้ก ำหนดโครงกำรสัมมนำครูฝึกร่วมกับสถำนประกอบกำร (ร่วมกับลงนำม        
ควำมร่วมมือ) ไว้ในแผนงำนโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 
 2. สถำนศึกษำให้แผนกวิชำด ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรลงนำมควำมร่วมมือกับ       
สถำนประกอบกำร 
 3. สถำนศึกษำจัดท ำหลักสูตรร่วมกับสถำนประกอบกำร 
 4. สถำนศึกษำจัดท ำแผนฝึกอำชีพร่วมกับสถำนประกอบกำร 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำมีจ ำนวนบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่ร่วมมือในกำรจัด

กำรศึกษำด้ำนระบบทวิภำคี หรือด้ำนกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ หรือด้ำนกำรศึกษำดูงำนของผู้เรียน
ด้ำนใดดำ้นหนึ่งหรือหลำยด้ำน  โดยมีสัดส่วนของควำมร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 100 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 
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ประเด็นการประเมิน 3 
สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยำกร ร่วมพัฒนำผู้เรียนในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียน        
กำรสอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. มีโครงกำรพัฒนำผู้เรียนปัญญำเลิศ 
 2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนคัดเลือกผู้เรียนปัญญำเลิศเข้ำแข่งขันระดับต่ำง ๆ 
 3. ให้โอกำสผู้เรียนปัญญำเลิศได้แสดงควำมสำมำรถในที่ชุมชนตำมโอกำสต่ำงๆ  

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยำกร ร่วมพัฒนำผู้เรียนในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียน        
กำรสอน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 4 
สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำนได้วำงแผนด ำเนินกำรประสำนงำนร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียน 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำทุนกำรศึกษำ 
 3. ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำย 
 4. ผู้รับผิดชอบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อวิทยำลัยฯ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุน ต่อผู้เรียนร้อยละ 58.65 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 5 
สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริจำคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง      
หรือหลำยอย่ำง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 รำยกำร 

 

 



๗๐ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 วิทยำลัยมีกำรประสำนควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริจำคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนๆ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 
 1. ทุนนำยห้ำงโรงปูน   จ ำนวน  4  ทุน ทุนละ 18,000  บำท 
 2. ทุนมูลนิธิทิสโก้เพ่ือกำรกุศล  จ ำนวน 10 ทุน ทุนละ 74,000  บำท 

3. ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์   จ ำนวน  1  ทุน ทุนละ   7,000  บำท 
4. ทุนบริษัทกุรงไทยกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด  จ ำนวน  5  ทุน ทุนละ 12,000  บำท 
5. ทุนบริษัทกุรงไทยกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด  จ ำนวน  3  ทุน ทุนละ 40,000  บำท 
6. ทุนกำรศึกษำเด็กก ำพร้ำที่ประสบภัยจำกคลื่นสึนำมิ จ ำนวน  2  ทุน  ทุนละ  5,000  บำท 
7. ทุนมูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์  จ ำนวน  1  ทุน  ทุนละ  7,500  บำท 
8. ทุนมูลนิธิทว ี    จ ำนวน  1  ทุน  ทุนละ  5,000 บำท 
9. บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ ำกัด บริจำคน้ ำดื่มและข้ำวสำร 
10.บริษัท CP    บริจำคเนื้อไก่สด 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริจำคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง      
หรือหลำยอย่ำง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 10 รำยกำร 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 
สรุปประเด็นคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
 ☑  ดีมำก  (5 คะแนน) 
 ☐  ดี  (4 คะแนน) 
 ☐  พอใช้  (3 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 
จุดเด่น   ระดับคุณภำพในกำรประสำนควำมร่วมมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
จุดที่ควรพัฒนา   - 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา   - 
มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับ ตำมหลักสูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร  
ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีกำรพัฒนำ
รำยวิชำ หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน จ ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ประเด็นการประเมิน 1 
 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยและบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรำยวิชำที่สอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถำนศึกษำมีนโยบำยให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วยเทคนิคกำรสอนที่
หลำกหลำยที่มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพและบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรำยวิชำที่สอน ด ำเนินกำรประชุมหัวหน้ำแผนกวิชำ กระตุ้นให้ครูผู้สอน
จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ก ำหนดปฏิทินส่งแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 2 ครั้ง ต่อภำคเรียน 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูร้อยละ100จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ      

ที ่ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยและบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรำยวิชำที่สอน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 2 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

รำยวิชำและมีกำรบันทึกหลังกำรสอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถำนศึกษำส่งเสริมให้ครูมีกำรรำยงำนผลกำรจัดเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยบันทึก
หลังกำรสอนและรำยงำนตำมล ำดับเมื่อสิ้นภำคเรียน 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูร้อยละ 100 จัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำร

เรียนรู้รำยวิชำและมีกำรบันทึกหลังกำรสอน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 3 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูทุกคนน ำผลจำกกำรวัดผลและกำรประเมินผล      

กำรเรียนตำมสภำพจริงไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. โครงกำรอบรมกำรวัดผลและประเมินผลตำมสภำพจริง 
 2. ครูทุกคนใช้ระบบ RMS ในกำรบันทึกคะแนน แจ้งผลกำรวัดและกำรประเมินผลแก่ผู้เรียน 
 3. จัดสอนซ่อมเสริม จัดให้เรียนซ้ ำภำคฤดูร้อน 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูทุกคนน ำผลจำกกำรวัดผลและกำรประเมินผล      

กำรเรียนตำมสภำพจริงไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 4 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้มีกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูทุกคน      

เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรแก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. ครูผู้สอนทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วยเทคนิควิธีที่หลำกหลำย
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรำยวิชำที่สอน 
 2. ครูบันทึกกำรสอนเป็นประจ ำทุกครั้งลงในสมุดบันทึกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนประจ ำกลุ่มของ
นักเรียน นักศึกษำ 
 3. แต่งตั้งกรรมกำรนิเทศภำยในแผนกวิชำ นิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 4. รำยงำนผลกำรนิเทศภำยในต่อฝ่ำยวิชำกำร เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้มีกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูทุกคน      

เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรแก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 5 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ

โดยกำรศึกษำหรือกำรวิจัยอย่ำงน้อย 1 รำยวิชำ ซึ่งประกอบด้วย 
  (1) กำรระบุปัญหำ 
  (2) กำรระบุวัตถุประสงค์ 
  (3) วิธีกำรด ำเนินกำร 
  (4) กำรเก็บข้อมูล 
  (5) กำรวิเครำะห์ รำยงำนสรุปผลเพื่อน ำควำมรู้ที่ได้จำกำรศึกษำหรือกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
โดยกำรศึกษำหรือกำรวิจัยอย่ำงน้อย 1 รำยวิชำ  
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ

โดยกำรศึกษำหรือกำรวิจัยอย่ำงน้อย 1 รำยวิชำ ซึ่งประกอบด้วย 
  (1) กำรระบุปัญหำ 
  (2) กำรระบุวัตถุประสงค์ 
  (3) วิธีกำรด ำเนินกำร 
  (4) กำรเก็บข้อมูล 
  (5) กำรวิเครำะห์ รำยงำนสรุปผลเพื่อน ำควำมรู้ที่ได้จำกำรศึกษำหรือกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
คิดเป็นร้อยละ 100 จำกจ ำนวนครูทั้งหมด 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

สรุปประเด็นคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
 ☑  ดีมำก  (5 คะแนน) 
 ☐  ดี  (4 คะแนน) 
 ☐  พอใช้  (3 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 

จุดเด่น   ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 

จุดที่ควรพัฒนา    -  

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา    - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

ประเด็นการประเมิน 
 1. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูศึกษำ ส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
รำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ 
 2. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำตำมข้อ 1             
จำกเอกสำรอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนำร่วมกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 3. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนสื่อกำรสอนและก ำกับดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำหรือ
กลุ่มวิชำที่พัฒนำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 4. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และน ำผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำ 
 5. สถำนศึกษำมีรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี   
ครบทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. ส ำรวจควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ 
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 2. แผนกวิชำประชุมจัดท ำแผนกำรเรียนเพื่อรองรับรำยวิชำที่ต้องกำรพัฒนำหรือปรับปรุงเนื้อหำสำระ
ของรำยวิชำเดิมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ 
 3. แผนกวิชำน ำผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรที่ต้องกำรพัฒนำหรือปรับปรุง
เนื้อหำสำระของรำยวิชำเดิมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ไปทดลองใช้กับ
รำยวิชำนั้น โดยมีครูแต่ละแผนกวิชำนิเทศและติดตำม 
 4. แผนกวิชำรวบรวมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และบันทึกกำรใช้ของรำยวิชำที่ได้พัฒนำหรือปรับปรุง
เนื้อหำสำระของรำยวิชำเดิมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ 
 5. ประเมินผลกำรพัฒนำหรือปรับปรุงเนื้อหำสำระของรำยวิชำเดิมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ 
 6. ได้เข้ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี จัดท ำโครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือกำรศึกษำ โดยจัดซื้อเครื่องฉำย
โปรเจคเตอร์เพิ่มเติม ติดตั้งประจ ำห้องเรียน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้ใช้สื่อกำรสอนในรำยวิชำต่ำง ๆ 
 7. มีโสตทัศนูปกรณ์ และสื่อกำรสอนในรำยวิชำต่ำง ๆ ตำมสำขำงำนไว้บริกำรครูผู้สอนอย่ำงเพียงพอ 
 8. มีกำรดูแล บ ำรุงรักษำโสตทัศนูปกรณ์ให้มีสภำพพร้อมใช้งำน ทั้งที่เป็นเครื่องฉำย และเครื่องเสียง 
เพ่ือสนับสนุนกำรใช้สื่อกำรสอน 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูศึกษำ ส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ

รำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ 
 2. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำตำมข้อ 1             
จำกเอกสำรอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนำร่วมกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 3. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนสื่อกำรสอนและก ำกับดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำหรือ
กลุ่มวิชำที่พัฒนำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 4. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และน ำผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำ 
 5. สถำนศึกษำมีรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี   
ครบทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

สรุปประเด็นคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
 ☑  ดีมำก  (5 คะแนน) 
 ☐  ดี  (4 คะแนน) 
 ☐  พอใช้  (3 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 
จุดเด่น  ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ 
จุดที่ควรพัฒนา  - 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 1 
 สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องมำตรฐำนกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. คัดเลือกสถำนประกอบกำร หน่วยงำนและท ำควำมร่วมมือในกำรส่งผู้เรียนเข้ำฝึกงำนตรงหรือ
สัมพันธ์กับสำขำงำน 
 2. ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนกำรฝึกงำนพร้อมมีคู่มือกำรฝึกงำน 
 3. นิเทศกำรฝึกงำนของผู้เรียนในสถำนประกอบกำร หน่วยงำน 
 4. วัดผลกำรฝึกงำนของผู้เรียนร่วมกับสถำนประกอบกำร หน่วยงำน 
 5. สัมมนำกำรฝึกงำนของผู้เรียนเพื่อน ำผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรสัมมนำ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องมำตรฐำนกำรจัดกำร

อำชีวศึกษำระบบทวิภำคีร้อยละ 15.77 ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☐  ผ่ำน   ☑  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 2 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพในสถำน

ประกอบกำร หน่วยงำนที่สอดคล้องกับสำขำงำนที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนอย่ำงน้อย  1 ครั้ง 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศนักเรียน นักศึกษำ 
 2. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษำ เรียนรู้ในสถำนประกอบกำร 
 3. รำยงำนผลกำรนิเทศนักเรียน นักศึกษำฝึกงำนในสถำนประกอบกำร 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพในสถำนประกอบ

กำร หน่วยงำนที่สอดคล้องกับสำขำงำนที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนอย่ำงน้อย  1 ครั้ง 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 3 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพที่สอดคล้อง

กับสำขำงำนที่เรียนเป็นรำยบุคคลหรือเป็นกลุ่มตำมควำมเหมำะสม โดยผลงำนที่เกิดข้ึนสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
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 1. เปิดโอกำสให้ตัวแทนครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำส่งอัตลักษณ์เข้ำประกวด 
 2. เชิญชวนตวัแทนครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ผู้ปกครอง ผู้แทนสถำนประกอบกำร ชุมชน 
ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นและตัดสินเลือกอัตลักษณ์ที่เหมำะสมที่สุด 
 3. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์อัตลักษณ์ให้ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ และผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ 
 4. บรรจุ ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ไว้ในแผนยุทธศำสตร์พัฒนำสถำนศึกษำและ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีพร้อมทั้งขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำและคณะกรรมกำรวิทยำลัยฯ 
 5. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2559 โดยมีแผนงำน/โครงกำรสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
 6. จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนฯ 2559 โดยเริ่มจำกผู้รับผิดชอบโครงกำร รำยงำนกำร
ปฏิบัติงำนหน้ำเดียว และสรุปผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมโดยงำนวำงแผนและงบประมำณ 
 7. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2559 โดยมีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ 
2558 ประกอบ 
 8. เตรียมจัดท ำแผนยุทธศำสตร์พัฒนำสถำนศึกษำ 2560-2563 โดยจัดท ำโครงกำรบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2559 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพที่สอดคล้อง

กับสำขำงำนที่เรียนเป็นรำยบุคคลหรือเป็นกลุ่มตำมควำมเหมำะสม โดยผลงำนที่เกิดข้ึนสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ร้อยละ 37.76 ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☐  ผ่ำน   ☑  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 4 
สถำนศึกษำจัดให้ผู้เรียนได้รับกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมิน

มำตรฐำนวิชำชีพที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ครบถ้วน สมบูรณ์จำกกำรเข้ำรับกำรประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. ครูผู้สอนทุกคนจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้นักศึกษำมีควำมรู้ เกิดทักษะและมีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีตำมคุณลักษณะที่วิชำชีพนั้น ๆ ต้องกำร 
 2. มีโครงกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
 3. ผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น หัวหนำ้แผนกวิชำชีพต่ำง ๆ ได้จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติกำรวิชำชีพเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำน ำควำมรู้มำสู่กำรฝึกทักษะจนเกิดกิจนิสัยที่ดีในวิชำชีพนั้น ๆ 
 4. วิทยำลัยฯ ได้ด ำเนินกำรใช้ข้อสอบกลำงจำกอำชีวศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช (อศจ.) จัดสอบ
มำตรฐำนวิชำชีพโดยสอบทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำจัดให้ผู้เรียนได้รับกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมิน

มำตรฐำนวิชำชีพที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
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ครบถ้วน สมบูรณ์จำกกำรเข้ำรับกำรประเมินครั้งแรกร้อยละ 99.13 ของจ ำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 5 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรำงวัล ประกำศเกียรติคุณยกย่องควำมรู้

ควำมสำมำรถ คุณธรรมจริยธรรม จำกบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกหรือองค์กรภำยนอก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
5 ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. สถำนศึกษำด ำเนินโครงกำรส่งเสริมนักเรียน นักศึกษำปัญญำเลิศ 
 2. สถำนศึกษำด ำเนินโครงกำรส่งเสริมองค์กำรนักวิชำชีพและสมำชิกองค์กำรนักวิชำชีพ 
 3. แผนกวิชำส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำเข้ำร่วมกำรประกวดและแข่งขันกับหน่วยงำนต่ำง ๆ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศกึษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรำงวัล ประกำศเกียรติคุณยกย่องควำมรู้

ควำมสำมำรถ คุณธรรมจริยธรรม จำกบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกหรือองค์กรภำยนอก ร้อยละ 2.26    
ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☐  ผ่ำน   ☑  ไม่ผ่ำน 

สรุปประเด็นคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
 ☐  ดีมำก  (5 คะแนน) 
 ☐  ดี  (4 คะแนน) 
 ☐  พอใช้  (3 คะแนน) 
 ☑  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 
 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 
จุดเด่น  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพที่สอดคล้อง
กับสำขำงำนที่เรียนเป็นรำยบุคคลหรือเป็นกลุ่มตำมควำมเหมำะสม โดยผลงำนที่เกิดข้ึนสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 

จุดที่ควรพัฒนา   
1. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องมำตรฐำนกำร

จัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
2. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรำงวัล ประกำศเกียรติคุณยกย่องควำมรู้

ควำมสำมำรถ คุณธรรมจริยธรรม จำกบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกหรือองค์กรภำยนอก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
5 ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
 



๗๘ 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา   
1. สถำนศึกษำควรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องมำตรฐำนกำร

จัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
2. สถำนศึกษำควรสง่เสริม สนบัสนนุ ก ำกับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชพีที่

สอดคล้องกับสำขำงำนที่เรียนเป็นรำยบุคคลหรือเป็นกลุ่มตำมควำมเหมำะสม โดยผลงำนที่เกิดขึ้นสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชนไ์ด้ไมน่้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 

3. สถำนศึกษำควรส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรำงวัล ประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณธรรมจริยธรรม จำกบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกหรือองค์กรภำยนอก ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 5 ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

4. หน่วยงำนต้นสังกัดควรร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงำนภำยนอกในกำรจัดกิจกรรม หรือโครงกำร
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับรำงวัล และกำรประกำศเกียรติคุณยกย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรมจริยธรรม ให้มำกขึ้น 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประเด็นการประเมิน 1 
 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริม
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 
ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม และก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ 
ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ำรุงศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม และก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ          
1 กิจกรรม ได้แก่ 
โครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ 
 - กิจกรรมถวำยควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
 - กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
โครงกำร/กิจกรรมด้ำนเทิดทูนพระมหำกษัตริย์ 
 - กิจกรรมถวำยควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
โครงกำร/กิจกรรมด้ำนส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
โครงกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรองค์กำรนักวิชำชีพ 
โครงกำร/กิจกรรมด้ำนทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
 - กิจกรรมถวำยเทียนพรรษำและผ้ำอำบน้ ำฝนในวันเข้ำพรรษำ 
โครงกำรปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยกำรบรรพชำสำมเณรและบวชเนกขัมมะนำรี  และเข้ำค่ำยจริยธรรม
ตำมหลักศำสนำอิสลำม 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริม
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 
5 กิจกรรม และก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม 

 



๗๙ 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 2 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำ 5 

กิจกรรม และก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 จัดกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม และก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำ
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม ได้แก่ 
 - กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันแม่แห่งชำติ ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช 
 - กิจกรรมท ำดีเพ่ือพ่อ ถวำยควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช        
            โดยกำรท ำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ถนนรำชด ำเนิน อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 - โครงกำร Green World By PTT 
 - โครงกำร 84 พรรษำ ปลูกป่ำเพ่ือแม่ 
 - โครงกำรร่วมใจพัฒนำเมืองให้สะอำด ต้อนรับเมืองมรดกโลก 
 - โครงกำรจิตอำสำพัฒนำน้ ำตก ยกระดับกำรท่องเที่ยวไทย 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6 กิจกรรม และก ำกับ

ดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 
ประเด็นการประเมิน 3 

สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร ไม่น้อยกว่ำ 5 
กิจกรรม และก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำจัดโครงกำรและกิจกรรมส่งเสริมด้ำนกีฬำและนันทนำกำร จ ำนวน 5 โครงกำร/กิจกรรม ได้แก่ 
 โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมด้ำนกีฬำ 
  - โครงกำรแข่งขันกีฬำภำยในประจ ำปี 2559 
  - โครงกำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับชำติ 
  - โครงกำรแข่งขันลีลำศ 
 โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมด้ำนนันทนำกำร 
  - โครงกำรขยับกำยสบำยชีวี 
  - โครงกำรกีฬำหมำกล้อมต้ำนยำเสพติด 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 5 กิจกรรม และ

ก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม 



๘๐ 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 4 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรด ำรงตนตำมปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม และกับกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ      
1 กิจกรรม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษำ 
 2. กิจกรรมบวชเนกขัมมะนำรี และบรรพชำสำมเณร นักเรียน นักศึกษำใหม่ 
 3. กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำภำยใน 
 4. กิจกรรมส่งเสริมกำรออมกับธนำคำรโรงเรียน 
 5. กิจกรรมกำรปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษำ เรียนรู้ในสถำนประกอบกำร 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรด ำรงตนตำมปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 กิจกรรม และกับกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

ประเด็นการประเมิน 5 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ท ำงำนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม    

ในกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพหรือท ำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรมและก ำกับดูแลให้
ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. โครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชุน ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์เสด็จ 
 2. โครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชุน ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำแพงเซำ 
 3. โครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชุน (ถวำยควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร              
ภูมิพลอดุลยเดช) ณ ลำนถนนคนเดิน เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช 
 4. โครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชุน ชุมชนต่ำง ๆ ในเขตเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช 
 5. โครงกำร 999,999 อำชีวะจิตอำสำ ท ำดีเพ่ือพ่อ 
 6. โครงกำรอำชีวะอำสำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภำคใต้ 
 7. โครงกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ท ำงำนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม    

ในกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพหรือท ำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 7 กิจกรรม และก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคน
เข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม 

 



๘๑ 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

สรุปประเด็นคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
 ☑  ดีมำก  (5 คะแนน) 
 ☐  ดี  (4 คะแนน) 
 ☐  พอใช้  (3 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 

จุดเด่น   ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา   - 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา    - 

มาตรฐานที่ 4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและ
ด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำประกอบด้วยกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคณุภาพภายใน 

ประเด็นการประเมิน 
 1. สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  โดยกำรมีส่วนร่วมของครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน 
 2. สถำนศึกษำได้ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 3. สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 4. สถำนศึกษำได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 
 5. สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องจำกผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในและผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ 2559-2560 
2. ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปีงบประมำณ 2559-2560 
3. รำยงำนผลด ำเนินงำนตำมแผนปีงบประมำณ 2559 
4. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกำรประกันคุณภำพภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
5. รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2559 
6. น ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ กำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัดและกำร

ประเมินคุณภำพภำยนอกเป็นข้อมูลในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปีงบประมำณ 2559-2560 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและจัดท ำแผนพัฒนำกำร           

จัดกำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  โดยกำรมีส่วนร่วมของครู บุคลำกร      
ทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน 
 2. ได้ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 3. ได้จัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 4. ได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 
 5. ได้จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ☑  ผ่ำน   ☐  ไม่ผ่ำน 

สรุปประเด็นคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
 ☑  ดีมำก  (5 คะแนน) 
 ☐  ดี  (4 คะแนน) 
 ☐  พอใช้  (3 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 

จุดเด่น  สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงมีคุณภำพ 

จุดที่ควรพัฒนา   - 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ีมีการพัฒนา 
ประเด็นการประเมิน 
 ร้อยละของจ ำนวนตัวบ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำเทียบกับจ ำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีกำรประเมิน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 จ ำนวน 4 มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ยังไม่มี  เพรำะใช้มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และระดับประกำศนียบัตร 
วิชำชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 เปน็ปีแรก 
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ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้ 
ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  จ านวน 10 ตัวบ่งชี้   
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสถานประกอบการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

ความตระหนัก  
 สถำนศึกษำส่งเสริมกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นของสถำนศึกษำโดยกำรมี   
ส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ชุมชน สถำนประกอบกำร 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน และมีกำรจัดท ำแผนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพ
ระยะสั้นประจ ำปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นของ
สถำนศึกษำโดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนตำมแผน มีกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงพร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนตำม
แผนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นประจ ำปี  

ความพยายาม 
 สถำนศึกษำได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นของสถำนศึกษำ       
โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ชุมชน สถำนประกอบกำร 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน  และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน และท้องถิ่น 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  สถำนศึกษำ

ด ำเนินกำรได้ 4 ประเด็น คือ 
1. สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นประจ ำปี ที่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนำกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นของสถำนศึกษำ โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุก
ฝ่ำยในสถำนศึกษำ 

2. สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นประจ ำปี   
3. สถำนศึกษำมีกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง 
4. สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำรำยงำนตำมแผนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นประจ ำปี 
ฉะนั้น  ผลการประเมิน สถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี        

มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 

ความตระหนัก  
สถำนศึกษำมีกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำ โดยก ำหนดรำยวิชำใหม่หรือปรับปรุง

รำยวิชำเดิม เกี่ยวกับเนื้อหำสำระ โดยร่วมกับชุมชน สถำนประกอบกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชน สถำนประกอบกำร ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะซึ่งแต่ละสำขำงำน
ด ำเนินกำรสอดคล้องกับริบทและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้ฝึกอบรมเป็นหลัก 
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ความพยายาม 
 สถำนศึกษำด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยมำตรฐำนคุณภำพโดยกำรทบทวนกำร
จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แต่ละสำขำงำนที่ค ำนึงถึงผู้ฝึกอบรมเป็นหลัก จำกกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 
จึงท ำให้เกิดกำรพัฒนำหลักสูตรปรับปรุงแผนกำรเรียน และพัฒนำหลักสูตรรำยวิชำให้เป็นหลักสูตรฐำน
สมรรถนะ สู่กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ น ำไปใช้กำรจัดกิจกรรมกำรฝึกอบรม 
 1. ส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน สถำนประกอบกำร ในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ 
 2. แผนกวิชำประชุมจัดท ำแผนกำรเรียนเพื่อรองรับรำยวิชำที่ต้องกำรพัฒนำหรือปรับปรุงเนื้อหำสำระ
ของรำยวิชำเดิมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ 
 3.แผนกวิชำน ำผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนที่ต้องกำรเรียนระยะสั้นที่ต้องกำรพัฒนำหรือ
ปรับปรุงเนื้อหำสำระของรำยวิชำเดิมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ไป
ทดลองใช้กับรำยวิชำนั้น โดยมีครูแต่ละแผนกวิชำนิเทศและติดตำม 
 4. แผนกวิชำรวบรวมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และบันทึกกำรใช้ของรำยวิชำที่ได้พัฒนำหรือปรับปรุง
เนื้อหำสำระของรำยวิชำเดิมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ 
 5. ประเมินผลกำรพัฒนำหรือปรับปรุงเนื้อหำสำระของรำยวิชำเดิมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ชุมชน สถำนประกอบกำร  สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 4 ประเด็น คือ 
1. สถำนศึกษำมีกำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำหลักสูตร 
2. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถำนประกอบกำร 
3. สถำนศึกษำมีกำรทดลองใช้หลักสูตร 
4. สถำนศึกษำมีกำรประเมินหลักสูตร 
ฉะนั้น  ผลการประเมิน สถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็น 4  ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี       

มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ความตระหนัก  
 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วย
เทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยที่มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรำยวิชำ 

ความพยายาม 
 สถำนศึกษำ โดยฝ่ำยวิชำกำรได้มอบหมำยให้หัวหน้ำแผนกวิชำด ำเนินกำรให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพ
ระยะสั้น จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพและบูรณำ
กำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกำร
ด ำเนินกำร ดังนี้ 



๘๕ 
 

 1. สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นจัดท ำแผนกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วย
เทคนิควิธีที่หลำกหลำย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรำยวิชำที่สอน 
 2. งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ได้ก ำหนดกำรส่งแผนกำรเรียนรู้ไว้ในปฏิทินงำนประจ ำปี
ของฝ่ำยวิชำกำร  มีคณะกรรมกำรเป็นผู้ตรวจแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 3. ส่งเสริมให้ครูมีกำรรำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยกำรบันทึก
หลังกำรสอน และรำยงำนตำมล ำดับเมื่อสิ้นภำคเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ  สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 5 ประเด็น คือ 
สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นจัดท ำแผนกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วยเทคนิค

วิธีที่หลำกหลำย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรำยวิชำที่สอน และครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่
ด ำเนินกำรตำม (1) ร้อยละ 100 ของจ ำนวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถำนศึกษำ 

ฉะนั้น  ผลการประเมิน สถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม(5) ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ความตระหนัก  
 1. สถำนศึกษำก ำหนดให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
รำยวิชำ ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยที่มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และ
บูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง    
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม ก ำหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรวัดและประเมินผล ให้ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมทรำบก่อนกำรจัดกำรฝึกอบรมทุกรำยวิชำที่จัดกำรฝึกอบรม 
 2. สถำนศึกษำก ำหนดให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยและเหมำะสมทุกรำยวิชำที่ฝึกอบรม 

ความพยายาม 
 จำกกำรที่สถำนศึกษำได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญดังกล่ำวข้ำงต้น เพ่ือให้ระดับคุณภำพในกำรวัดและ
ประเมินผลทุกรำยวิชำที่อบรม 
 1. มอบหมำยวิชำสอนและก ำหนดกำรส่งแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
และส่งแผนกำรวัดผลและประเมินผล 
 2. จัดให้มีกำรนิเทศกำรสอนโดยแผนกวิชำ เพื่อติดตำมกำรวัดและประเมินผลให้เป็นไปตำมแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม 
จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. มอบหมำยให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นน ำผลจำกกำรวัดและประเมินผลไปใช้ในกำรพัฒนำ
สมรรถนะผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  

 

 



๘๖ 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภำพในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น   สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 5 ประเด็น คือ 
1. สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะ

สั้นรำยวิชำตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยที่มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ 
และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม ในกำร
จัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นรำยวิชำ 
 3. สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นมีกำรก ำหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมทรำบก่อนกำรจัดกำรฝึกอบรมทุกรำยวิชำที่จัดกำรฝึกอบรม 

4. สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลที่
หลำกหลำยและเหมำะสมทุกรำยวิชำที่จัดกำรฝึกอบรม 

5. สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น น ำผลจำกกำรวัดและประเมินผลไปใช้
ในกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพและบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม 
ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรำยวิชำที่จัดกำรฝึกอบรม 

ฉะนั้น  ผลการประเมิน สถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก   
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ความตระหนัก  
 สถำนศึกษำจัดตั้งเครือข่ำยอำชีวศึกษำเพ่ือให้มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้น นอกเหนือจำกท่ีได้รับจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ในด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชำญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนสถำนประกอบกำร ด้ำนงบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนเพื่อกำรปรับปรุง 

ความพยายาม 
 สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดแผนงำน โครงกำร กำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้น ดังนี้ 
 1. แผนกวิชำด ำเนินกำรจัดโครงกำรเชิญภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ   มำบรรยำยให้
ควำมรู้ในสำขำอำชีพแก่ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
 2. มีกำรเชิญตัวแทนจำกสถำนประกอบกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
 3. มีกำรระดมทรัพยำกรที่เป็นงบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส ำหรับจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้น 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นสถำนศึกษำ

ด ำเนินกำรได้ 5 ประเด็น คือ 
1. สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร กำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพ  

ระยะสั้น 
2. สถำนศึกษำมีกำรจัดหำภูมปัญญำท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยำกรหรือร่วมเป็น

ผู้สอนในกำรฝึกบอรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 



๘๗ 
 

3. สถำนศึกษำจัดหำสถำนประกอบกำรให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพ
ระยะสั้น 

4. สถำนศึกษำได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกรอ่ืน ๆ เช่น งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ    
ในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

5. สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรในกำรระดมทรัพยำกรในกำร
จัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น เพ่ือกำรปรับปรุง 

ฉะนั้น  ผลการประเมิน สถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็น 5  ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 

ความตระหนัก  
 สถำนศึกษำ ตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น โดยกำรส่งเสริม
ให้ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนวิชำชีพ ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้ครูผู้ สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเป็นบุคลำกรที่มี
คุณภำพ เป็นก ำลังในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้ฝึกอบรม   

ความพยายาม 
 สถำนศึกษำ ด ำเนินกำรให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพร้อยละ 80 
ขึ้นไป เมื่อเทียบกับจ ำนวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถำนศึกษำ  

ผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่ได้รับกำรพัฒนำ  สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูผู้สอน

หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพร้อยละ 100 เมื่อน ำไปพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรตัดสินซึ่ง
ได้ก ำหนดผลจำกประเด็นกำรพิจำรณำตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่ำคะแนน 5.00 

ฉะนั้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ความตระหนัก  
 สถำนศึกษำ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรงบด ำเนินกำรด้ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพ
ระยะสั้นในด้ำนวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อกำรสอน รวมทั้งค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอกสถำนศึกษำท่ีเชิญเป็นวิทยำกร
หรือร่วมเป็นผู้สอนในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนกำรอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะ
สั้นประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

ความพยายาม 
 สถำนศึกษำ มีกำรก ำหนดแผนงำน โครงกำร และด ำเนินกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 1. สถำนศึกษำได้ประชุมชี้แจงครูผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือท ำควำมเข้ำใจในเรื่องกำร
จัดซื้อวัสดุฝึก ขั้นตอนและวิธีกำรเบิกจ่ำยวัสดุฝึกอย่ำงประหยัด และเหมำะสม 
 2. สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรจัดท ำกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น โดยกำรจัดสรรงบประมำณ
ตำมควำมจ ำเป็นอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ 
 3. ด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตำมแผนงำนและโครงกำรเป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร
ด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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 4. มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกำรเงินกำรคลัง 
 5. มีกำรควบคุมติดตำมผลกำรใช้งบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง และเหมำะสมถูกต้องตำมแผนกำรเรียนรู้
โครงกำรและกิจกรรมและถูกต้องตำมระเบียบทำงรำชกำร 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ  สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 5 ประเด็น คือ 
1. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรงบด ำเนินกำรด้ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น   ในด้ำนวัสดุฝึก 

อุปกรณ์ สื่อกำรสอน รวมทั้งค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอกสถำนศึกษำ ที่เชิญเป็นวิทยำกรหรือร่วมเป็นผู้สอนใน
กำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นประจ ำปีของ
สถำนศึกษำ 
 2. สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยด้ำนวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อกำรสอน รวมทั้งค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก
สถำนศึกษำ ที่เชิญเป็นวิทยำกรหรือร่วมเป็นผู้สอนในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  คิดเป็นร้อยละ 
25 - 29.99 ของงบด ำเนินกำรด้ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

3. สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยด้ำนวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อกำรสอน รวมทั้งค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก
สถำนศึกษำท่ีเชิญเป็นวิทยำกรหรือร่วมเป็นผู้สอนในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  คิดเป็นร้อยละ 
30-34.99 ของงบด ำเนินกำรด้ำนฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

4. สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยด้ำนวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อกำรสอน รวมทั้งค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก
สถำนศึกษำท่ีเชิญเป็นวิทยำกรหรือร่วมเป็นผู้สอนในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น   คิดเป็นร้อยละ 
35-39.99 ของงบด ำเนินกำรด้ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

5. สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยด้ำนวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อกำรสอน รวมทั้งค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก
สถำนศึกษำ ที่เชิญเป็นวิทยำกรหรือร่วมเป็นผู้สอนในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  คิดเป็นร้อยละ 
53.79 ของงบด ำเนินกำรด้ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00  
ขึ้นไป 

ความตระหนัก  
 สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น จัดให้มีกำรฝึกอบรมที่เน้นปฏิบัติกำร  
ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรสอนที่บูรณำกำรเน้นกระบวนกำรให้ผู้ฝึกอบรม
มีส่วนร่วมมำกที่สุด มุ่งควำมสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ฝึกอบรม กำรวิเครำะห์หลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้ฝึกอบรม กำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น มีกำรจัดท ำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลแต่ละ
รำยวิชำที่มีคุณภำพตลอดกำรประเมินผลตำมสภำพจริงในแต่ละรำยวิชำ 

ความพยายาม 
 สถำนศึกษำ ได้มีกำรวำงแผนและด ำเนินกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและกระบวนกำรเพ่ือให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดให้มำกที่สุด ดังนี้ 
 1. มีกำรปฐมนิเทศผู้ฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและระบบกำรวัดผลและประเมินผล 
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 2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนกำรให้ผู้ฝึกอบรมได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
 3. บันทึกสรุปผลกำรเรียนของนักเรียน นักศึกษำ ที่มีผลกำรเรียน 2.00 ขึ้นไป  

ผลสัมฤทธิ์ 
 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่ผลคะแนนกำรฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป  
สถำนศึกษำด ำเนินกำร คือ 

ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนกำรฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 
เทียบกับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้ ยกเว้นผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ออกกลำงคัน โดยพิจำรณำจำก
ภำพรวมของสถำนศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อน ำไปพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรตัดสิน ซึ่งได้ก ำหนดผลจำก
ประเด็นกำรพิจำรณำตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่ำคะแนน 5.00 
 ฉะนั้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ความตระหนัก  
 สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญและตระหนักถึงระบบกำรดูแลและช่วยเหลือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นทุกคน ซึ่งสำมำรถส ำเร็จกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรมีกำรเก็บข้อมูลของผู้เรียน
แรกเข้ำในแต่ละปี และมีกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นแบบบูรณำกำร มีกำรประชุม
วำงแผนในกำรพัฒนำครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น และผู้ฝึกอบรมให้สำมำรถส ำเร็จกำรฝึกอบรม
ตำมหลักสูตร 

ความพยายาม 
 สถำนศึกษำมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรพัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมอย่ำงเป็นระบบ และเป็น
กระบวนกำร เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และส ำเร็จกำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์ที่
หลักสูตรก ำหนด โดยได้ด ำเนิน ดังนี้ 
 1. ครูจัดท ำแผนกำรฝึกอบรมที่มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพและบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรมค่ำนิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย 
เน้นสมรรถนะเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมมีทักษะด้ำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับวิชำชีพ  
 2. ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นได้ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ 
ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
  3. ครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นจัดกิจกรรมส่งเสริมและช่วยเหลือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้มีผล
กำรฝึกอบรมดียิ่งขึ้น 
 4. จัดส่งครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำด้ำนวิชำชีพ 
 5. จัดสรรเงินงบประมำณส ำหรับจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติแก่แผนกวิชำที่จัดกำรฝึกอบรมวิชำชีพระยะสั้น
อย่ำงเพียงพอ 
ผลสัมฤทธิ์ 

ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำสถำนศึกษำด ำเนินกำร คือร้อยละ   
ของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนกำรฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป เทียบกับผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้ ยกเว้นผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ออกกลำงคัน โดยพิจำรณำจำกภำพรวมของ
สถำนศึกษำ โดยมีผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรม จ ำนวน 412 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับผู้ฝึกอบรมแรกเข้ำ 
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จ ำนวน 412 คน เมื่อน ำไปพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรตัดสินซึ่งได้ก ำหนดผลจำกประเด็นกำรพิจำรณำตั้งแต่ร้อยละ 
80  ขึ้นไป เทียบได้ค่ำคะแนน 5.00 

ฉะนั้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ 
ความตระหนัก  
 สถำนศึกษำจัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมที่มีต่อกำรน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถไปใช้ประโยชน์ โดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
ความพยายาม 
 สถำนศึกษำด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมที่มีต่อกำรน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถไปใช้ประโยชน์ โดยด ำเนินกำรดังนี้  
 1. ก ำหนดรูปแบบ วิธีกำรกำรติดตำม ส ำรวจควำมพึงพอใจ และจัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจ 
โดยใช้แบบประเมินมำตรส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) 1-5 เพ่ือเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง 
 2. ด ำเนินกำรติดตำมส ำรวจควำมพึงพอใจผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมที่มีต่อกำรน ำควำมรู้ควำมสำมำรถไป
ใช้ประโยชน์ 
 3. สรุปรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจรำยงำนวิทยำลัยฯ เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในกำรจัดกำร
ฝึกอบรมต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมที่มีต่อกำรน ำควำมรู้ควำมสำมำรถไปใช้ประโยชน์  
สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 5 ประเด็น คือ 

สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจ  โดยก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง สร้ำงเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล    
เก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ และมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00     
คิดเป็นร้อยละ 100  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจำกกลุ่มตัวอย่ำง โดยพิจำรณำจำกภำพรวมของสถำนศึกษำ 

ฉะนั้น  ผลการประเมิน สถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) ผลการประเมินอยู่
ในระดับ ดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1   
          ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 5 ดีมาก 
          ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2   
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5 ดีมาก 
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 5 ดีมาก 
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 4 ดี 
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 4 ดี 
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 5 ดีมาก 
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3   
          ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5 ดีมาก 
          ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 5 ดีมาก 
          ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 2 ต้องปรับปรุง 
          ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4   
          ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5 ดีมาก 
          ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 - - 

 
5.1.1 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”  จ านวน    10 ตัวบ่งชี้ 
5.1.2 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”   จ านวน      2 ตัวบ่งชี้ 
5.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”  จ านวน      - ตัวบ่งชี้ 
5.1.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” จ านวน      1 ตัวบ่งชี้ 
5.1.5 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน      - ตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.2  สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 5.2.1 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
มาตรฐานที่ 1  ด้านผลการจัดการศึกษา  จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา  จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล      
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

 5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 
 1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.      
ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557  ถ้าตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังต้องได้ 198 อัตรา            
แต่สถานศึกษามีเพียง 130 อัตรา ขาดอัตราก าลัง จ านวน 68 อัตรา 
 2. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
 3. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 



 

 5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (เพื่อให้การพฒันาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น) 

1.  สถานศึกษาต้ังกรอบอัตราก าลังให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดและเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
 2. สถานศึกษาควรจัดสรรรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบด าเนินการ 
 3. หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดกิจกรรมหรือโครงการการจัดประกวดหรือแสดงผลงานเพื่อพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนให้มากขึ้น และจัดสรรงบประมาณไปให้
สถานศึกษาตามสัดส่วนของผู้เรียน 

4. สถานศึกษาควรจัดการศกึษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

5. สถานศึกษาควรส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการท้ังหมด 
 6. สถานศึกษาควรส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
 7. หน่วยงานต้นสังกัดควรร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรม หรือโครงการ
เพื่อให้ผูเ้รียนได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้น 
5.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

ส่วนที่ 2  การฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1 4 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2 4 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 8 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 9 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 10 5 ดีมาก 
5.3.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดบัคุณภาพ “ดีมาก”   จ านวน      8 ตัวบ่งชี ้
5.3.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดบัคุณภาพ “ดี”   จ านวน      2 ตัวบ่งชี ้
5.3.3 จ านวนตัวบ่งชีท้ี่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”  จ านวน      - ตัวบ่งชี ้
5.3.4 จ านวนตัวบ่งชีท้ี่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรบัปรุง” จ านวน      - ตัวบ่งชี ้
5.3.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดบัคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน      - ตัวบ่งชี ้



 

5.4  สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 5.4.1 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
ส่วนที่ 2  การฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 1 มาตรฐาน 8 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้    
                 ประโยชน ์

 5.4.2 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
ส่วนที่ 2  การฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ  

 5.4.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

1. สถานศึกษาควรมีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน  สถานประกอบการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

2. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 2 ปี ไปใช้อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของจ านวนรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

 5.4.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น) 

1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน  สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

2. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1) – (4) ไม่เกิน    
2 ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
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