
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

รายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
 



ค ำน ำ 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา  2560  
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   
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553   

ในปีการศึกษา 2560  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชได้ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559  ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.
2560 ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ และคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้วิทยาลัยฯ เพ่ิมตัว
บ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ในมาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดับคุณภาพการ
พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฉะนั้นวิทยาลัยฯ ด าเนินการ 4 มาตรฐาน 15      
ตัวบ่งชี้ ส่วนการด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาส าหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นนั้น  วิทยาลัยฯ
ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานอาชีวศึกษาส าหรับการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ.2560 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560 แล้ว แต่ยังไม่มีประกาศจากคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว การด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในนั้น วิทยาลัยฯ ด าเนินการด้วยความตระหนัก และความพยายาม โดยใช้
วงจร P-D-C-A จึงเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่ง  ดังปรากฏในเอกสารเล่มนี้  ซึ่งประกอบด้วย  บทสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร  สภาพทั่วไปของสถานศึกษา การด าเนินงานของสถานศึกษา การด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และสรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  ส่วนภาคผนวก
ท้ายเล่มประกอบด้วย ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2560  

ในโอกาสนี้  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ขอขอบคุณคณะกรรมการวิทยาลัยฯ 
บุคลากรทุกฝ่าย  สถานประกอบการ  นักศึกษา และประชาชนในชุมชนที่มีส่วนให้การด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในปีการศึกษา 2560  เกิดสัมฤทธิผล เป็นผลดีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

                                          (นายสุรพล  โชติธรรมโม) 
                                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                                               

                                         วันที่  15  พฤษภาคม  2561 
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1.บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ 

ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ                                             
และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 

ตัวบ่งชี้ 
1 2 3 4 5 6 

 
7 รวม เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภำพ มำตรฐำน

ที ่
1 5 5      10 5.00 ดีมาก 
2 5 5 5 5 5 5 5 35 5.00 ดีมาก 
3 5 5 4 5    19 4.75 ดีมาก 
4 5 5      10 5.00 ดีมาก 

รวม        74 4.94 ดีมำก 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
1.1 ระดับตัวบ่งช้ี 
1.1.1 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จ านวน    14 ตัวบ่งชี้ 
1.1.2 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน      1 ตัวบ่งชี้ 
1.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน      - ตัวบ่งชี้ 
1.1.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน      - ตัวบ่งชี้ 
1.1.5 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน      - ตัวบ่งชี้ 

1.2 จุดเด่น  
มำตรฐำนที่ 1  ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ  จ ำนวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
มำตรฐำนที่ 2  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  จ ำนวน 7 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ระดับคุณภาพในการด าเนินการบรหิารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และ 
                   ด้านฐานข้อมูล       
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  ระดับคุณภาพการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
มำตรฐำนที่ 3  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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มำตรฐำนที่ 4  ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 

1.3 จุดที่ควรพัฒนำ  
มำตรฐำนที่ 3  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน 1 
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  
 1. สถานศึกษาจะพัฒนาการเรียนการสอนทวิภาคีให้ได้ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน 
 2. สถานศึกษาจะจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียน  

    ทั้งหมด 
 3. สถานศึกษาจะสร้างความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาสถานศึกษาแก่บุคลากร 

    ทางการศึกษา คณะครูและเจ้าหน้าที่เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 
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2. สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 
 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 

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   

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

สภำพชุมชน 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 ข้อมูลปัจจุบันของสถำนศึกษำ 
 2.2.1 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
 

 
   

 ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร   ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ   ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ   ฝ่ำยวิชำกำร 
 นำยสุรศกัดิ ์นำคำลกัษณ ์   นำยพิมนศิลป ์ทพันันตกลุ   นำงสภุำณี  ภำรพบ   นำยอดุมศกัดิ์  มะหมีน 
           

 งำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนวำงแผนและงบประมำณ   งำนกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษำ   แผนกวิชำสำมัญ 

 นางสุนิสา  พละศกึ   นางอุไรรัตน ์ ศุภจิตตากร   นายรพีพัฒน ์ พรหมดนตร ี   นายภักดี  เรอืงศร ี
           

 งำนบคุลำกร   งำนศนูย์ข้อมูลสำรสนเทศ   งำนครทูีป่รกึษำ   แผนกวิชำสัมพันธ ์
 นางสาวสกุาญจน์ดา  ย่ีสุ่นแซม   นายอุทิศ  ลีละวฒัน ์   นางมาลัย  ชขูันธ ์   นางสาววรรณิภา อิสระด าเกิง 
           

 งำนกำรเงิน   งำนควำมร่วมมือ   งำนปกครอง   แผนกวิชำอำหำรฯ 
 นางกรรณกิา  แซ่ตั่น   นางณัตฐิา  เพช็รแก้ว   นายสมพงศ์  วรรณถนอม   นางสาวป่ินฤทัย  แผ่เตม็ 
           

 งำนบญัช ี   งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   งำนแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน   แผนกวิชำคหกรรมฯ 

 นางเอมอร  เพชรชว่ย   นายศุภชัย  แสนเดช   นางภาวนา  วัฒนา   นางเพียงเพ็ญ  อ่อนแกว้ 
           

 งำนพสัด ุ   งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ   งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ   แผนกวิชำผ้ำและเคร่ืองแต่งกำย 
 นายสุขุม  แป้นศร ี   นางสุธาทิพย์  แสนเดช   นางดุษฎี วงศ์ไตรนุรกัษ์   นางอารี  มีบุญมาก 
           

 งำนอำคำรสถำนท่ี   งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบธุรกิจ   งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน   แผนกวิชำกำรบัญชี 
 นายคมกริช  พลเดช   นางพวงพิศ  ชวูงษ ์   นางเพ็ญศรี  ตนัติสทุธิเวท   นางจรรยมน  ชูชาต ิ
           

 งำนทะเบยีน   งำนศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจเพื่อ
กำรศึกษำ      แผนกวิชำกำรตลำด 

 นางสาวกัณฐกิา  แสงสุวรรณ   นางสาวอรอุมา  ส่งบ าเพ็ญ      นางเบญจง  วรรณมาศ 
           

 งำนประชำสัมพนัธ ์   หน่วยควบคุมภำยในสถำนศกึษำ      แผนกวิชำกำรเลขำนกุำร 
 นางกนัป์หา  เก้าเอี้ยน   นางนรินทร์  นวลเจริญ      นางวราพร  บรรจงเส้น 
           

          แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
          นายปณชัย  เพชรปาน 
           

          แผนกวิชำกำรจดักำรทั่วไป 

          นางสาวปานทิพย์  จนัทรเรืองฤทธิ์ 
           

          แผนกวิชำโรงแรมและบรกิำร 
          นางสาวจตพุร  กิจผลิต 
           

          แผนกวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเท่ียว 

          นางวรณัน  พงษ์จีน 
           

        
 

  แผนกวิชำภำษำต่ำงประเทศ 
          นางนุชนาถ  หนุมาศ 
                             งำนพฒันำหลักสตูรกำรเรียนกำรสอน 

          นางนรินทร์  นวลเจริญ 
           
          งำนวัดผลและประเมินผล 
          นางทวรีัตน์  อิสรธราดล 
           

          งำนวิทยบรกิำรและห้องสมุด 
           นางสมพิศ  โยมา 
            

          งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
          นางสาวจตพุร  ตรีตรง 
           

          งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
         

 
  นายสุรพล  รังสฤษติกุล 

 

ผู้อ ำนวยกำรวทิยำลัย 
นำยสุรพล  โชติธรรมโม 

คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 
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2.2.2 คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2561 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ท ำหน้ำที่ 
1 นายสุรพล โชติธรรมโม ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ 
2 นายสุรศักดิ์ นาคาลักษณ์ รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
3 นายอุดมศักดิ์ มะหมีน รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
4 นางสุภาณ ี ภารพบ รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
5 นายพิมนศิลป์ ทัพนันตกุล รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
6 นางสาวกัณฐิกา แสงสุวรรณ ครู คศ.3 กรรมการ 
7 นางทวีรัตน์ อิสรธราดล ครู คศ.3 กรรมการ 
8 นางอุไรรัตน์ ศุภจิตตากร ครู คศ.3 กรรมการ 
9 นายสมพงศ์ วรรณถนอม ครู คศ.3 กรรมการ 

10 นางภาวนา วัฒนา ครู คศ.3 กรรมการ 
11 นางสุธาทิพย์ แสนเดช ครู คศ.3 กรรมการ 
12 นางเพ็ญศรี ตันติสุทธิเวท ครู คศ.3 กรรมการ 
13 นายสุขุม แป้นศรี ครู คศ.3 กรรมการ 
14 นางสุนิสา พละศึก ครู คศ.3 กรรมการ 
15 นางอารี มีบุญมาก ครู คศ.2 กรรมการ 
16 นางจตุพร กิจผลิต ครู คศ.2 กรรมการ 
17 นายรพีพัฒน์ พรหมดนตรี ครู คศ.2 กรรมการ 
18 นางสาวสยุมพร แซ่แต้ ครู คศ.1 กรรมการ 
19 นางสาวสุกาญจน์ดา ยี่สุ่นแซม ครู คศ.3 กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา             

โดยพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ก าหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 3. ก าหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพ่ิมประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปิดสอน  

    ในสถานศึกษา 
 4. เรื่องอ่ืน ๆ ที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 5. ก ากับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
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2.2.3 จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2560  จ ำแนกตำมประเภท 

ข้อมูลบุคลากร 
จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด  ปีกำรศึกษำ 2560  จ ำแนกตำมประเภท 

                                               หนว่ย : คน 

                     

           

ข้อมูล ณ  10 มิถุนายน  2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทบุคลำกร 
อัตรำก ำลัง 

หมำยเหตุ 
ชำย หญิง รวม 

ผู้บริหาร 4 1 5  

ข้าราชการครู 17 61 78  

ข้าราชการพลเรือน   2 2  

พนักงานราชการ 3 6 9  

ครูจ้างสอน 9 34 43  

ลูกจ้างประจ า 4 1 5  

ลูกจ้างชั่วคราว 15 31 46  

รวม 52 136 188  
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จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามประเภทวิชา 

   ข้อมูล ณ  10 มิถุนายน  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชำ 
ครูประจ ำ 

พนักงำน
รำชกำร 

ครูพิเศษสอน 
รวม หมำยเหตุ 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

คหกรรม                 
-  ผ้าและเครื่องแต่งกาย - 3 - - - 4 7   

-  อาหารและโภชนาการ - 4 - 1 1 4 10   
-  คหกรรมทั่วไป - 3 - 1 3 1 8   

รวม - 10 - 2 4 9 25   

พำณิชยกรรม          

-  การบัญชี 1 9 - - - 5 15 ไปช่วยราชการ 
1 คน 

-  การเลขานุการ - 8 - - - 2 10   
-  การตลาด - 3 1 - - 6 10   

-  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 6 1 - 2 2 18   

-  การจัดการทั่วไป 2 5 - - 1 - 8   

-  ภาษาต่างประเทศ - 5 - 2 2 4 13   
รวม 10 36 2 2 5 19 74   

อุตสำหกรรมท่องเที่ยว          
-  การโรงแรม - 4 - 2 - - 6   

-  การจัดการท่องเที่ยว - 2 1 - - - 3   

รวม - 6 1 2 - - 9   

พื้นฐำน          
-  สามัญ 4 5    2 11  
-  สัมพันธ์ 3 4    4 11  

รวม 7 9 - - - 6 22   

รวมทั้งสิ้น 17 61 3 6 9 34 130   
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จ ำนวนผู้บริหำรและครูจ ำแนกตำมสถำนภำพ เพศ  วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง 
                                                                                                   

                         

ล ำดับ ผู้บริหำร/แผนกวิชำ 
จ ำนวน
(คน) 

สถำนภำพ เพศ วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำร/ครูข้ำรำชกำร 

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

 

พนั
กง

ำน
รำ

ชก
ำร

 (ค
รู)

 

คร
ูอัต

รำ
จ้ำ

ง 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

ปร
ิญ

ำต
ร ี

ปร
ิญ

ญ
ำโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
ำเอ

ก 

พนั
กง

ำน
รำ

ชก
ำร

 (ค
รู)

 

คร
ูผู้ช

่วย
 

คร
ู ค

ศ.
1 

ช ำ
นำ

ญ
กำ

ร 

ช ำ
นำ

ญ
กำ

รพ
ิเศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชำ
ญ

 

1 ผู้บริหารสถานศึกษา 5 5 - - 4 1 - 5 - - - - - 5 - 

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

3 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 8 3 1 4 3 5 7 1 - 1 - - 1 2 - 

4 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 10 4 1 5 1 9 6 4 - 1 - 1 1 2 - 

5 แผนกวิชาการบัญช ี 15 10 - 5 1 14 8 7 - - - 1 1 8 - 

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

7 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 13 1 4 10 8 7 10 1 1 - 3 8 2 - 

8 แผนกวิชาการตลาด 10 3 1 6 1 9 6 4 - 1 - - - 3 - 

9 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป 8 7 - 1 3 5 3 5 - - - 1 1 5 - 

10 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 13 5 2 6 2 11 9 4 - 2 - 1 4 - - 

11 แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ 6 4 2 - - 6 5 1 - 2 - 2 2 - - 

12 
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

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

13 แผนกวิชาสามัญ 11 9 - 2 4 7 9 2 - - - 3 3 3 - 

14 แผนกวิชาสัมพันธ ์ 11 7 - 4 3 8 9 2 - - - 4 3 - - 

รวมทั้งหมด 135 83 9 43 33 102 82 52 1 9 - 18 28 37 - 
 

                     ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน  2560 
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2.2.4 จ ำนวนผู้เรียน จ ำแนกตำมระดับ สำขำงำน และช้ันปี 

ระดับ/สำขำงำน 
ช้ันปี 1 ช้ันปี 2 ช้ันปี 3 รวม 

ปกติ 
ทวิ
ภำคี 

เทียบ
โอน 

ปกติ 
ทวิ
ภำคี 

เทียบ
โอน 

ปกติ 
ทวิ
ภำคี 

เทียบ
โอน  

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ                     

1. สาขางานการบัญชี 216     220     228      664  

2. สาขางานการตลาด 67     55     59      181  

3. สาขางานการเลขานุการ 64     45     54      163  

4. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 130     123     142      395  

5. สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)   19     6     12    37  

6. สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านค้าสะดวกซื้อ (ทวิภาคี)   16     16     13    45  

7. สาขางานภาษาต่างประเทศ 31     50     37      118  

8. สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น 5     6     4      15  

9. สาขางานแฟชั่นดีไซต์ 10     11     7      28  

10. สาขางานอาหารและโภชนาการ 178     128     109      415  

11. สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 26     12     17      55  

12. สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 40     25     24      89  

13. สาขางานการโรงแรม 141     153     126      420  

14. สาขางานการท่องเที่ยว 45     60     35      140  

รวม 953 35 0 888 22 0 842 25 0  2,765  

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง                     

1. สาขางานการบัญชี 193 29   161 32          415  

2. สาขางานการตลาด 59     53            112  

3. สาขางานการเลขานุการ 16     19            35  

4. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 66     54            120  

5. สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)   12     8          20  

6. สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะ (ทวิภาคี)   0     6          6  

7. สาขางานภาษาต่างประเทศ 8     11            19  

8. สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ 19     21            40  

9. สาขางานการจัดการทั่วไป 21     32            53  

10. สาขางานการจัดการส านักงาน 33     33            66  

11. สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 9     8            17  

12. สาขางานเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 7                  7  

13. สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)   99     72          171  
14. สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ 
(ทวิภาคี) 

  21     24          45  

15. สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ทวิภาคี)   11     11          22  

16. สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม (ทวิภาคี)   28     36          64  

17. สาขางานการบริการอาหารและเครื่องด่ืม (ทวิภาคี)   98     81          179  

18. สาขางานการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)   24     21          45  

19. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 41     17            58  

รวม 472 322 0 409 291 0 0 0 0  1,494  

      ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 

 
 
 
 



๑๐ 
 

 

2.2.5 จ ำนวนผู้เรียน จ ำแนกตำมระดับ สำขำงำน และช้ันปี (ทวิภำคี) 
 

ระดับ/สำขำงำน 
ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ระดับชั้น ปวช.         
สาขางานธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป (ทวิภาคี) 19 6 12 37 
สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านค้าสะดวกซื้อ (ทวิภาคี) 16 16 13 45 

รวม 35 22 25 82 
ระดับชั้น ปวส.         
สาขางานการบญัช ี 29 32 0 61 
สาขางานธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป (ทวิภาคี) 12 8 0 20 
สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะ (ทวิภาคี) 0 6 0 6 
สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 99 72 0 171 
สาขางานการประกอบอาหารในเรอืเดินทะเลระหว่างประเทศ (ทวิภาคี) 21 24 0 45 
สาขางานการจดัการธุรกจิดอกไมแ้ละงานประดิษฐ์ (ทวิภาคี) 11 11 0 22 
สาขางานการจดัการคหกรรมเพื่อการโรงแรม (ทวิภาคี) 28 36 0 64 
สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี) 98 81 0 179 
สาขางานการท่องเที่ยว (ทวิภาคี) 24 21 0 45 

รวม 322 291 0 613 

รวมทั้งหมด 357 313 25 
     

695  
 

ข้อมูล ณ  10 มิถุนายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 
 

 

2.2.6 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ 
 (1)  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปกติ/ทวิภำคี/เทียบโอน) 

ระดบั/สำขำงำน 
จ ำนวน 

รวม 
ปกต ิ ทวภิำค ี เทียบโอน 

ระดบั ปวช.         
  สาขางานการบัญช ี 219 - - 219 
  สาขางานการตลาด 54 - - 54 
  สาขางานการเลขานกุาร 49 - - 49 
  สาขางานคอมพวิเตอร์ธรุกิจ 137 - - 137 
  สาขางานธุรกิจค้าปลกีทัว่ไป (ทวิ) - 10 - 10 
  สาขางานธุรกิจค้าปลกีร้านสะดวกซ้ือ (ทว)ิ - 11 - 11 
  สาขางานภาษาต่างประเทศ 37 - - 37 
  สาขางานเสื้อผ้าแฟชัน่ 3 - - 3 
  สาขางานแฟชัน่ดีไซต์ 7 - - 7 
  สาขางานอาหารและโภชนาการ 107 - - 107 
  สาขางานธุรกิจดอกไม้งานประดิษฐ ์ 17 - - 17 
  สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 25 - - 25 
  สาขางานการโรงแรม 116 - - 116 
  สาขางานการทอ่งเที่ยว 33 - - 33 

รวม 804 21 - 825 
ระดบั ปวส.         
  สาขางานการบัญช ี 153 30 - 183 
  สาขางานการตลาด 52 - - 52 
  สาขางานการเลขานกุาร 19 - - 19 
  สาขางานคอมพวิเตอร์ธรุกิจ 50 - - 50 
  สาขางานธุรกิจค้าปลกีทัว่ไป (ทวิ) - 11 - 11 
  สาขางานธุรกิจค้าปลกีสินค้าเฉพาะอย่าง (ทวิ) - 6 - 6 
  สาขางานภาษาต่างประเทศ 11 - - 11 
  สาขางานการจัดการทั่วไป 30 - - 30 
  สาขางานการจัดการส านักงาน 30 - - 30 
  สาขางานการจัดการโลจิสตกิส ์ 21 - - 21 
  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 - - 16 
  สาขางานเทคโนโลยีออกแบบแฟชัน่และสิง่ทอ - 8 - 8 
  สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิ) - 71 - 71 
  สาขางานการประกอบอาหารในเรอืเดนิทะเลระหว่างประเทศ (ทวิ) - 23 - 23 
  สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไมแ้ละงานประดิษฐ์ (ทวิ) - 10 - 10 
  สาขางานการจัดการคหกรรมเพือ่การโรงแรม (ทวิ) - 34 - 34 
  สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดืม่ (ทวิ) - 79 - 79 
  สาขางานการทอ่งเที่ยว (ทวิ) - 18 - 18 

รวม 382 290 - 672 
รวมทั้งหมด 1,186 311 - 1,497 

                 (2)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิภาคี)  311  คน 
    

 
ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560 

 



๑๒ 
 

 

2.2.7  รำยจ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
  

รำยจ่ำย จ ำนวนเงิน ร้อยละ หมำยเหตุ 
1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียน
การสอน 

11,987,454 23.91  

2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

1,477,267 2.95  

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

2,577,628 5.14  

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

3,651,798 7.28  

5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 1,350,000 2.69  
รวมรำยจ่ำย 21,044,147 41.97  

 
* ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
* นิยามศัพท์  ค าว่า  งบด าเนินการ  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

2.3 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 

 2.3.1 รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 

ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 
 
 

1) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้
ตกแต่งสถานที่ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ของ
มหาวิทยาลัยฯ  ณ อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์  อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกปี
การศึกษาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ในภาพเป็นผลงานของ   
ปีการศึกษา 2560 
 

 3) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   
ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น องค์กรที่ส่งเสริมการจัด
การศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เมื่อวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 4) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดออกแบบ
เสื้อผ้า โครงการ China World Fashion Design 
Contest 2017  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560  
ณ ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ กรุงเทพมหานคร      
                                    

 5) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
ได้รับโล่รางวัลเป็นสถานศึกษาน าร่องตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ของหน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 
2560 
 

 
 

 

6) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                            
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ชื่อรางวัลยุวชน
ประกันภัยดีเด่น ประเภทหนังสั้น ประจ าปี 2560 จาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99?source=feed_text


๑๔ 
 

 

ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล   
 
 
 
 

 

7) วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   
ได้รับเกียรติบัตรและเงนิรางวลั ซึ่งผ่านเข้ารอบการประกวด
ผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิง่แวดล้อมสู่นวัตกรรม Thailand4.0 
(รอบคัดเลือก) ชื่อผลงานกระเปา๋เป้วัยหวาน Trendy 
Backpack for Sweet Teens จากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับส านักสิง่แวดล้อม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2560 
 

 8) วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
ได้รับเกียรติบัตรและเงนิรางวลั ซึ่งผ่านเข้ารอบการประกวด
ผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิง่แวดล้อมสู่นวัตกรรม Thailand4.0 
(รอบคัดเลือก) ชื่อผลงานภูมิศิลป์ถิ่นนคร จากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับส านักสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม 2560               
     

 9) วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
ได้รับเกียรติบัตร  ซึ่งได้รบัรางวลัชมเชย ระดบัเหรียญ
ทองแดง  “ทีมลูกแม่นพมาศโรบอท” ในการประกวดและ
แข่งขันหุ่นยนต์มือกลแขนกลเพือ่คนพิการ  HAND ARM 
ROBOT เฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2560 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในงาน “สดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชวีศึกษา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 
มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธาน ี
 

 10) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
ได้รับเกียรติ จากทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ร่วมจัด
กิจกรรมมหาสงกรานต์ถ่ายทอดสดรายการ “แจ๋ว”        
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สีช่อง 3 กรุงเทพมหานคร 
 
 

 11) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
ได้รับเกียรติ จากทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ร่วมต้อนรับ
พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  
และคณะรัฐมนตรี  
 
 
 



๑๕ 
 

 

ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 
 12) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รบัเกียรติบัตรจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปน็สถานศึกษา
ต้นแบบตามภารกิจการเยี่ยมบา้น หอพัก บ้านเชา่  และที่อยู่
อาศัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา  โครงการลดปัญหาการออ
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560  
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  

 13) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รบัเกียรติบัตรจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปน็สถานศึกษา
ต้นแบบโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา ประจ าปีงบปะท๊ พ.ศ.2560  ให้ไว้ ณ วันที่ 2 
พฤศจิกายน พ.ศ.2560  

 14) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รบัเกียรติบัตรจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปน็สถานศึกษา
ต้นแบบตามภารกิจการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออก
กลางคัน กลบัเข้าสู่ระบบการศกึษา  โครงการลดปัญหาการ
ออกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 
2560  ให้ไว้ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  
 

 15) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
ร่วมแสดงเดินแบบแฟชัน่โชว์ผ้าไทย ในงาน                
“ชาวนครศรีธรรมราชร่วมใจภักดิ์อนุรักษ์มรกดไทย”   
ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรม
ประเพณี ซึ่งจัดขึ้นโดย ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช เม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม 2560              
ณ สนามหน้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช 
 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช ได้รับรำงวัลต่ำง ๆ ในกำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพ        
ในอนำคตแห่งประเทศไทย  ในงำนมหกรรมอำชีวศึกษำ ระดับชำติ  คร้ังที่ ๒7 ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕60      
ระหว่ำงวันที่ 1-5 กุมภำพันธ์  2561  ณ อำชีวศึกษำจังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 

 

ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 1) ได้รับรางวลัชนะเลิศ                                                    
การประกวดการพูดสาธิตเปน็ภาษาอังกฤษ 
(Demonstration Contest)    
 
 



๑๖ 
 

 

ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 

 

2) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ทักษะการออกแบบและตัดเยบ็เครื่องแต่งกายกระโปรง  
ระดับ ปวช. 
 
 
 

 3) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเคร่ืองแต่งกายสู่สากล 
ระดับ ปวส. 
 
 
 

 4) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทหอยทอด
จานร้อน ระดบั ปวช. 
 
 
 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช  ได้รับรำงวัลต่ำง ๆ ในกำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพ         
ในอนำคตแห่งประเทศไทย  ในงำนมหกรรมอำชีวศึกษำ ระดับภำค ภำคใต้  คร้ังที่ 28  ปีกำรศึกษำ 2560   
ระหว่ำงวันที่  5-9  ธันวำคม  2560  ณ อำชีวศึกษำจังหวัดสงขลำ  จังหวัดสงขลำ ดังนี้  

 
ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ                                       
ทักษะการแสดงสินค้า OTOP     

 

                                     

 2) ได้รับรางวัลชนะเลิศ                                              
ทักษะการผสมเครื่องดื่มแบบ Flair Bartenter 
 
 
 

 3) ได้รับรางวัลชนะเลิศ                                          
ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว              
ระดับ ปวช. 
 
 



๑๗ 
 

 

ภาพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 4) ได้รับรางวัลชนะเลิศ                                      
ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว             
ระดับ ปวส.  

          

                                

 5) ได้รับรางวัลชนะเลิศ                                                 
ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเคร่ืองแต่งกายสู่สากล 
ระดับ ปวส. 
 
 
 

 
6) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1                                            
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทหอยทอด
จานร้อน ระดบั ปวช. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1                         
ทักษะการออกแบบและตัดเยบ็เครื่องแต่งกายกระโปรง  
ระดับ ปวช. 
 
 
 
                

   8) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1                           
ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวช.    
 
 
 
 

 9) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1                           
ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการ                                                 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 

ภาพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 10) ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1                                          
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

 

 

 11) ได้รับรางวลัชนะเลิศ                                        
ทักษะการแข่งขันพูดสาธิตเปน็ภาษาอังกฤษ  
(Demonstration Contest)    

 

 

 12) ได้รับรางวลัชนะเลิศ                                       
ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจนี   
                         
 

 

   
13) ได้รับรางวลัชนะเลิศ                                         
ทักษะการประกวดดนตรีไทย ชนิดเครื่องดนตรี จะเข้ 
 
 
   
 

 
14) ได้รับรางวลัชนะเลิศ 
ทักษะการประกวดดนตรีไทย ชนิดเครื่องดนตรี ขิมสาย    
(ขิม 7 หย่อง)  
 
 
 

 
15) ได้รับรางวลัสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
ระดับกลุ่มจังหวัด ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560 
 
 
 

 16) ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1 
องค์การมาตรฐานดีเดน่ สถานศกึษาขนาดใหญ่ 
 
 
 



๑๙ 
 

 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช  ได้รับรำงวัลต่ำงๆ จำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
“ประชำรัฐร่วมพัฒนำ สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” ระดับภำค ภำคใต้  ปีกำรศึกษำ 2560  ระหว่ำงวันที่      
12-15 มกรำคม  2561  ณ ศูนย์กำรค้ำอำเซียนพลำซ่ำ จังหวัดสงขลำ   

ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 

 
 
 

ได้รับรางวลัชนะเลิศ   
ชื่อผลงาน "โคมแขวนหัตถศิลปถ์ิ่นเมืองคอน"  ระดับภาคใต ้ 
สิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ประเภท  ที่ ๙ สิ่งประดิษฐ์ดา้นหัตถศิลป์ แข่งขันระหว่างวนัที่ 
๑๒ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าอาเซียนพลาซา 
จังหวัดสงขลา      

วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช  ได้รับรำงวัลต่ำงๆ จำกกำรประกวดผลงำน และกำรแข่งขันทักษะ            
ทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในระดับภำค 

ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 

 
 
 
 
  

ได้รับรางวลัเหรียญทอง ชนะเลศิอันดับ 2 รางวัล SPECIAL 
AWARDS จากการประกวดผลงานสิง่ประดษิฐ์คิดค้นและ
นวัตกรรม กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรมการศึกษา และสังคม
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต ระดับภาค                           
ในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันทักษะ    
ทางดา้นการบัญชี ระดบัมัธยมศกึษาและระดบัอาชวีศึกษา     
ในงานศรีวชิัยขนอมวิชาการ  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561     
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 3  การแข่งขันทักษะ   
ทางดา้นการบัญชี ระดบัอุดมศกึษาและระดบัอาชวีศึกษา     
ในงานศรีวชิัยขนอมวิชาการ  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561     
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันทักษะ     
พิมพ์ดีดแบบสัมผัส  ระดับมัธยมศึกษาและระดบัอาชีวศึกษา  
ในงานศรีวชิัยขนอมวิชาการ  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 



๒๐ 
 

 

2.3.2 รำงวัลและผลงำนของผู้บริหำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 

ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 นายสุรพล  โชติธรรมโม ผู้อ านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษา 
นครศรีธรรมราช ประธานอาชวีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประธานอาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ ได้รับรางวัลและผลงานดังนี้                                                

- ได้รับรางวลัยอดครูผู้มีอุดมการณ์                                         
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2560  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561                 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

- ได้รับรางวลัยอดครูผู้มีอุดมการณ์                                   
คร้ังที่ 11 พ.ศ.2560  ระดับจังหวัด โครงการ ตามรอย
เกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญาณครู  เมื่อวันที่ 16 
มกราคม 2561 จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน  

- ได้รับโล่รางวลั เป็นผู้ทรงคุณคา่                                      
ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ตลอด
การรับราชการ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพนัธ์ ถึง
วันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ศูนยก์ารค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี 

- ได้รับโล่รางวลั ผู้ให้การสนบัสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 พิษณุโลกเกมส์ 
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม-3 กันยายน 2560  จ.พิษณุโลก                                     

 

 

 นายสุรศักดิ์  นาคาลักษณ์  รองผู้อ านวยการวทิยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   

ได้รับรางวลัผูบ้ริหารดีเด่น  ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในงานวันครู  ประจ าปี พ.ศ.2560        
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 
 



๒๑ 
 

 

2.3.3 รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 นางณัติฐา  เพ็ชรแก้ว   ครู คศ.3                                              
- ได้รับรางวัลครดูีเด่น ด้านนวัตกรรม                              
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2560    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561               
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์   
ช่ือผลงาน "โคมแขวนหัตถศลิป์ถิ่นเมืองคอน"  ซึ่งได้รับรางวลั
ชนะเลิศ  ระดับภาคใต ้ สิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐  ประเภทท่ี ๙ สิ่งประดิษฐด์้านหัตถศลิป ์ 
แข่งขันระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑  
ณ ศูนย์การค้าอาเซียนพลาซา จังหวัดสงขลา                    
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์   
ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลศิอันดับ 2 รางวัล SPECIAL 
AWARDS การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คดิค้นและนวัตกรรม            
กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรมการศึกษา และสังคมมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและ
นวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา        
และระดับอุดมศึกษา เขตภาคใต้  งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์          
ปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันท่ี  17-19 มกราคม  2561                     
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการประกวดผลงานจากวัสดุ 
เหลือใช้ ช่ือผลงาน สุวรรณมัจฉาผ้าลายไทย  ซึ่งได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก 
วัสดุเหลือใช้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม   
โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยฝ่าย
สิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการประกวดผลงานจากวัสดุ  
เหลือใช้ ช่ือผลงาน นกยูงจากแกนกระดาษทิชชู  ซึ่งได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก 
วัสดุเหลือใช้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม   
โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยฝ่าย
สิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช 



๒๒ 
 

 

ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวเพ็ญพสิุทธิ์  เพชร์แก้ว   ครู คศ.3                                  

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การประกวดผลิตภัณฑ์
รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่นวัตกรรม Thailand 4.0  ชื่อผลงาน ภูมิ
ศิลป์ถิ่นนครซึ่งได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับส านักสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2560 กรุงเทพมหานคร 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการประกวดผลิตภัณฑ์รักษ์
สิ่งแวดล้อม สู่นวัตกรรม Thailand 4.0  ชื่อผลงาน กระเป๋าเป้      
วัยหวาน Trendy Backpack for Sweet Teens ซึ่งได้ผ่าน
เข้ารอบคัดเลือก ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ร่วมกับส านักสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 กรุงเทพมหานคร 

- ได้รับเกียรติบัตร เป็นครูผู้ควบคุม การประกวดผลงานจากวัสดุ  
เหลือใช้ชื่อผลงาน ภูมิศิลป์ถิ่นนคร  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ                    
ในโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก วัสดุเหลือใช้  
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม โรงละคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยฝ่าย
สิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการประกวดผลงานจากวัสดุ  
เหลือใช้ชื่อผลงานกระเป๋าเป้วัยหวาน  ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย                       
ในโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก วัสดุเหลือใช้  
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม โรงละคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยฝ่าย
สิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 นางสาวรัชนีวรรณ  ศรีทองเพิง  ครู คศ.3 

ได้รับเกียรติบัตร เป็นครูควบคุม การแข่งขันทักษะวิชาการ
ด้านบัญชี ระดบั ปวส. ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 3            
ในงานศรีวชิัยขนอมวิชาการ คร้ังที่ 8  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 



๒๓ 
 

 

ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 
นางกันป์หา  เก้าเอ้ียน   ครู คศ.3                                        
ได้รับรางวลัครูดีเด่น ด้านการปฏิบัติตนตามปรัชญา        
ของเศรษฐกิจ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช    
ในงานวันครู  ประจ าปี พ.ศ.2560  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 
2561  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

 

 นายภักดี  เรืองศรี   ครู คศ.1                                     
ได้รับรางวลัครูดีเด่น ด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม                          
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2560  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561                 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

                                          

 นางสุนิสา  พละศึก  ครู คศ.3                                          
ได้รับรางวลัครูดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม                          
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2560  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561                 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
 

 นายรพีพฒัน์  พรหมดนตรี  ครู คศ.2                                              
ได้รับรางวลัครูดีเด่น ด้านกิจกรรม                               
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2560  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561                 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

นางเบญจง  วรรณมาศ   ครู คศ.3 
 

- ได้รับรางวลัครูดีเด่น ด้านการสอน                                
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวันครู              
ประจ าปี พ.ศ.2560  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561                 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
แสดงสินค้า OTOP  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษา   ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 28   ประจ าปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม  2560           
ณ อาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา 
 



๒๔ 
 

 

ภำพประกอบ 
 

ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

นางอารี  มบีุญมาก   ครู คศ.2 
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การประกวดออกแบบชุด
แต่งงานร่วมสมัย โครงการ China World Fashion Design 
Contest 2017   ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      
ณ ศูนย์การค้าไชนา่เวิลด์ กรุงเทพมหานคร   เม่ือวันที่ 19 
สิงหาคม 2559  
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ชุดราตรีสั้น   
ระดับ ปวส. ซึ่งได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดบั 2  ในการ
ประชุมวชิาการองค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดบัชาติ  ครั้งที่ ๒7 ประจ าปี
การศึกษา ๒๕60 ระหว่างวันที ่ 1-5 กุมภาพันธ์  2561   
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดสุพรรณบรุี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายกระโปรงกางเกง     
ระดับ ปวช. ซึ่งได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดบั 1 ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดบัภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 28    
ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวนัที่  5-9  ธันวาคม  2560    
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดสงขลา  จังหวัดสงขลา 
 

 นางสาวสยุมพร  แซ่แต้  ครู คศ.1 
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะ          
การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ  ประเภทหอยทอด  จานร้อน 
ระดับ ปวช.  ในการประชุมวชิาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒7 ประจ าปกีารศึกษา ๒๕60 ระหว่าง
วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์  2561  ณ อาชีวศึกษาจงัหวัด
สุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการ
ประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทหอยทอดจานร้อน ระดับ 
ปวช. ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ  ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  
คร้ังที่ 28 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่  5-9  ธันวาคม  
2560  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  จังหวัดสงขลา 
 
 



๒๕ 
 

 

ภำพประกอบ 
 

ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 นางภาวนา  วัฒนา   ครู คศ.3                                                   
- ได้รับรางวัลครูผู้ควบคุม  การประกวดดนตรีไทย  ชนิดเคร่ืองดนตรี
จะเข้  ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศกึษา 
ระดับภาค ภาคใต้  คร้ังที่ 28  ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-
9  ธันวาคม  2560   ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  จังหวัดสงขลา 
- ได้รับรางวัลครูผู้ควบคุม  การประกวดดนตรีไทย ชนิดเคร่ืองดนตรี 
ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง) ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรม
อาชีวศกึษา ระดับภาค ภาคใต้  คร้ังที่ 28   ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 5-9  ธันวาคม  2560   ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  
จังหวัดสงขลา 

 นางวราพร  บรรจงเส้น  ครู คศ.3 
ได้รับรางวัลครูผู้ควบคุม  ทักษะการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผ์ลิต
หนังสือราชการ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย      
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งท่ี 28         
ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี  5-9  ธันวาคม 2560          
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา 

 นางประชิต  เดชเดโช  ครู คศ.2 
ได้รับรางวัลครูผู้ควบคุม  ทักษะการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผ์ลิต
หนังสือราชการ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งท่ี 28 ปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 5-9 ธันวาคม 2560 ณ 
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา 
 

 นางเพียงเพ็ญ  อ่อนแก้ว  ครู คศ.3                                  
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้
แบบไทย ระดับ ปวช. ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 28   ประจ าปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม  2560                 
ณ อาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา 
 

 นางพัชรี  ฤทธ์ิแสวง  ครู คศ.2                                    
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์  ช่ือ
ผลงาน "โคมแขวนหตัถศิลป์ถิ่นเมอืงคอน"  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ระดับภาคใต ้ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ประเภทที่ ๙ สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศลิป ์แข่งขันระหว่าง
วันท่ี ๑๒ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าอาเซียนพลาซา 
จังหวัดสงขลา    



๒๖ 
 

 

ภำพประกอบ 
 

ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 นางวรณัน  พงษ์จีน  ครู คศ.1 
 

ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการจัดท า
และเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวส. ซึ่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้   
ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-9 
ธันวาคม  2560  ณ อาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา 
 

 นางสาวพรศรี  สุขสบาย  ครู คศ.1 
 

ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการจัดท า
และเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวช. ซึ่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับภาค  
ภาคใต้  ครั้งที่ 28  ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-
9 ธันวาคม  2560  ณ อาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา 
 

 นายอุทิศ  ลลีะวฒัน์  ครู คศ.2 
 

ได้รับเกียรติบัตร  ซึ่งได้รบัรางวลัชมเชย ระดบัเหรียญ
ทองแดง  “ทีมลูกแม่นพมาศโรบอท” ในการประกวดและ
แข่งขันหุ่นยนต์มือกลแขนกลเพือ่คนพิการ  HAND ARM 
ROBOT เฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2560 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม พ.ศ.
2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 

 นายทวีศักดิ์  หนทูิม  ครู คศ.1 
 

ได้รับเกียรติบัตร  ซึ่งได้รบัรางวลัชมเชย ระดบัเหรียญ
ทองแดง  “ทีมลูกแม่นพมาศโรบอท” ในการประกวดและ
แข่งขันหุ่นยนต์มือกลแขนกลเพือ่คนพิการ  HAND ARM 
ROBOT เฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2560 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม พ.ศ.
2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 



๒๗ 
 

 

ภำพประกอบ 
 

ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 นางสาวอรอุมา  ส่งบ าเพ็ญ  ครู คศ.1 

ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม การแข่งขันท าโปรแกรม
บัญชีส าเร็จรูป Smart Biz คร้ังที่ ๘  ซึ่งได้รับรางวัลดีเดน่
อันดับ ๕ (จากจ านวนผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศ ๑,๐๕๕ ทีม)  
ณ ส านักพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) 
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 นางสาวกัตติกา  แก้วขาว  ครูผู้ช่วย 
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายกระโปรงกางเกง   ระดับ 
ปวช. ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1  ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษา ระดบัชาต ิ คร้ังที่ ๒7 ประจ าปี
การศึกษา ๒๕60 ระหว่างวันที ่ 1-5 กุมภาพันธ์  2561   
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดสุพรรณบรุี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายกระโปรงกางเกง      
ระดับ ปวช.   ซึ่งได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1             
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  
คร้ังที่ 28  ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่  5-9  ธันวาคม  
2560  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  จังหวัดสงขลา 

 นางวลิาวลัย์  เกตุแก้ว  พนักงานราชการ (ครู)                                         
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันผลงาน
สิ่งประดิษฐ์  ชื่อผลงาน "โคมแขวนหัตถศิลป์ถิ่นเมืองคอน"   
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับภาคใต้  สิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทที่ ๙ สิ่งประดิษฐ์
ด้านหัตถศิลป ์แข่งขันระหว่างวนัที่ ๑๒ - ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๑   ณ ศูนย์การค้าอาเซียนพลาซา   จังหวัดสงขลา                    
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการประกวดผลงานจากวัสดุ 
เหลือใช้ ชื่อผลงาน โคมไฟจากขวดน้ าอลูมิเนียม  ซึ่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ในโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก วัสดุ
เหลือใช้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม   
โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยฝ่าย
สิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช  



๒๘ 
 

 

ภำพประกอบ 
 

ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 นางสาวกันยาวีร์  ชื่นเจริญวงศ์  พนักงานราชการ (ครู) 
 

ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการผสม
เครื่องดื่มแบบ Flair Bartenter  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ  ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 28   
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม  2560  
ณ อาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา 

 นางอรณา  บาลจ่าย  พนักงานราชการ (ครู) 
 

ได้รับเกียรติบัตร  ซึ่งได้รบัรางวลัชมเชย ระดบัเหรียญ
ทองแดง  “ทีมลูกแม่นพมาศโรบอท” ในการประกวดและ
แข่งขันหุ่นยนต์มือกลแขนกลเพือ่คนพิการ    HAND ARM 
ROBOT เฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2560 ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี   ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชวีศึกษา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 
มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

 นายพงษ์ยุทธ  อุดมศักดิ์  พนักงานราชการ (ครู) 
 

ได้รับเกียรติบัตร  ซึ่งได้รบัรางวลัชมเชย ระดบัเหรียญ
ทองแดง  “ทีมลูกแม่นพมาศโรบอท” ในการประกวดและ
แข่งขันหุ่นยนต์มือกลแขนกลเพือ่คนพิการ    HAND ARM 
ROBOT เฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2560 ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  ในงาน “สดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชวีศึกษา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 
มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

 นายสุริยะ  ศรีทันเดช  พนักงานราชการ (ครู)  
 

ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการจัดท า
และเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวช. ซึ่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  
ครั้งที่ 28  ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-9 
ธันวาคม  2560  ณ อาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา 



๒๙ 
 

 

ภำพประกอบ 
 

ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 นางสาวคันธรส  วิทยาภิรมย์   พนักงานราชการ (ครู) 
-ได้รับเกียรติบัตร  ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขัน
ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ       
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 28  ประจ าปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่  5-9 ธันวาคม  2560                
ณ อาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา 
-ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม การเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ภาษาจีน สะพานภาษาจีน-ศรีนครคัพ ครั้งท่ี 6 ระดับชั้น
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โรงเรียนในภาคใต้    
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 
2 และรองชนะเลิศอันดับ 3  จากหลายประเภทการแข่งขัน   
จากการแข่งขันทักษะภาษาจีน  “สะพานภาษาจีน - ศรีนครคัพ” 
ครั้งท่ี 6 ระดบัช้ันประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
โรงเรียนในภาคใต้  เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560        
ณ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนศรีนคร อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียนทีไ่ด้รับทุนปริญญาตรี จากรัฐบาลจีน      
เป็นคนแรกของ สอศ. และเดินทางไปศึกษาต่อ ณ Harbin 
Engineering University มณฑลเฮยหลงเจียง  ประเทศจีน 
- ครูที่ปรึกษานักเรียนทุนทัศนศึกษา นครเทียนจิน ประเทศจีน 
ระหว่างวันท่ี 18 30 พฤศจิกายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miss Gao Huali  ครูอาสาสมัครจีน 
- ได้รับเกียรติบัตร  ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขัน
ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ       
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 28  ประจ าปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่  5-9 ธันวาคม  2560                
ณ อาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา 
- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม การเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ภาษาจีน สะพานภาษาจีน-ศรีนครคัพ ครั้งท่ี 6 ระดับชั้น
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โรงเรียนในภาคใต้    
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 
2 และรองชนะเลิศอันดับ 3  จากหลายประเภทการแข่งขัน   
จากการแข่งขันทกัษะภาษาจีน  “สะพานภาษาจีน - ศรีนครคัพ” 
ครั้งท่ี 6 ระดบัช้ันประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
โรงเรียนในภาคใต้  เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560        
ณ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนศรีนคร อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
- ครูผู้ควบคุมนักเรียนทีไ่ด้รับทุนปริญญาตรี จากรัฐบาลจีน      
เป็นคนแรกของ สอศ. และเดินทางไปศึกษาต่อ ณ Harbin 
Engineering University มณฑลเฮยหลงเจียง  ประเทศจีน 
- ครูที่ปรึกษานักเรียนทุนทัศนศึกษา นครเทียนจิน ประเทศจีน 
ระหว่างวันท่ี 18 30 พฤศจิกายน 2561 



๓๐ 
 

 

ภำพประกอบ 
 

ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 
 
 
   
 

นายนิรุตติ์  สระบัว  ครูอัตราจ้าง 
 

- ครูที่ปรึกษา นักศึกษารางวัลพระราชทาน ในโครงการ
คัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน   ระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปกีารศึกษา 2560 
- ครูที่ปรึกษา  เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนทีน่ า
ชื่อเสียงมาสูป่ระเทศชาติ ประจ าปี 2560 ซึ่งได้รบัการ
คัดเลือกให้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี  รับโล่รางวัล และ
รับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนือ่งในงานฉลองวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2560 วันพธุที่ 13 มกราคม 2561   
ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  องค์การมาตรฐานดีเด่น 
สถานศึกษาขนาดใหญ่  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดบัภาคภาคใต้  
คร้ังที่ 28 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม  
2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  จังหวัดสงขลา 
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม   
ได้รับรางวลัชนะเลิศระดบัจังหวดั ชื่อรางวัลยุวชนประกันภัย
ดีเด่น ประเภทหนังสัน้ ประจ าป ี2560 จากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 

 นางสาววรรณรัตน์  เครือจันทร์  ครูอัตราจ้าง 
 

ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  องค์การมาตรฐานดีเด่น 
สถานศึกษาขนาดใหญ่  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  
คร้ังที่ 28 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่  5-9  ธันวาคม  
2560  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  จังหวัดสงขลา 

 นางสาวปิยะนุช  ใจห้าว  ครูอัตราจ้าง 
 

ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  ได้รับรางวัลสมาชิกดีเด่น
โครงการภายใต้การนิเทศ ระดบักลุ่มจังหวัด ระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถานศึกษาขนาดใหญ่ ปี
การศึกษา 2560 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 28   ปีการศึกษา 2560 ระหว่าง
วันที่  5-9  ธันวาคม  2560  ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดสงขลา  
จังหวัดสงขลา 



๓๑ 
 

 

ภำพประกอบ 
 

ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 นางสาวกฤษณา  จูดสังข์  ครูอัตราจ้าง 
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม การแข่งขันท าโปรแกรม
บัญชีส าเร็จรูป Smart Biz คร้ังที่ ๘  ซึ่งได้รับรางวัลดีเดน่
อันดับ ๕ (จากจ านวนผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศ ๑,๐๕๕ ทีม) 
ณ ส านักพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) 
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

- ได้รับเกียรติบัตร เป็นครูควบคมุ การแข่งขันทักษะวิชาการ
ด้านบัญชี ระดบั ปวช. ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 
ในงานศรีวชิัยขนอมวิชาการ คร้ังที่ 8  เมื่อวันที่ 25 
มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 นางสาวพทุธพร  ตันตสิุทธิเวท  ครูอัตราจ้าง 
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
พูดสาธิตเปน็ภาษาอังกฤษ  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ              
ในการประชุมวชิาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดบัชาติ         
คร้ังที่ ๒7 ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 ระหว่างวันที่  1-5 
กุมภาพันธ์  2561  ณ อาชีวศกึษาจังหวัดสุพรรณบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
พูดสาธิตเปน็ภาษาอังกฤษ  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ   ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดบัภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 28  
ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวนัที่  5-9  ธันวาคม  2560  
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดสงขลา  จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 

Miss Kathy Joy Sentina  ครูอัตราจ้าง 
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
พูดสาธิตเปน็ภาษาอังกฤษ  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการ
ประชุมวชิาการองค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒7 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 ระหว่างวันที่  1-5 กุมภาพันธ์  
2561  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสพุรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
พูดสาธิตเปน็ภาษาอังกฤษ  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดบัภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 28  
ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวนัที่     5-9  ธันวาคม  2560  
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดสงขลา  จังหวัดสงขลา 



๓๒ 
 

 

ภำพประกอบ 
 

ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 นายหัฎฐพล  อ าภารส  ครูอัตราจ้าง                          
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม ในการประกวดวิจิตร
ตระการ “พุ่มคู่สวด”  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้
สิริกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึง่ได้รบัรางวัลชมเชย ระดบัชาติ  
ในโครงการ ครบเรื่องเร่ืองการเรือน “เย็บร้อย ค่อยจีบ 
ประดิษฐ์ใบตอง” ระดบัชาติ ครัง้ที่ 8 ระหว่างวนัที่ 24-25 
กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ วิทยาเขต
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะ        
การจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวช. ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  
ครั้งที่ 28   ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-9 
ธันวาคม  2560 ณ อาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา 

 นางสาวชุติวรรณ  อาจหาญ  ครูอัตราจ้าง                          
 

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ควบคุมในการประกวดวิจิตร
ตระการ “พุ่มคู่สวด”  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้
สิริกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ   
ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ระดบัชาติ  ในโครงการ ครบเรื่องเร่ือง
การเรือน “เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง” ระดบัชาติ 
คร้ังที่ 8 ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560            
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วทิยาเขตสุพรรณบุรี         
จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

- ได้รับเกียรติบัตร เป็นครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการจัด
ดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวช. ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  
ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-9 
ธันวาคม  2560 ณ อาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา 
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันผลงาน
สิ่งประดิษฐ์  ชื่อผลงาน "โคมแขวนหัตถศิลป์ถิ่นเมืองคอน"  
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ สิ่งประดิษฐ์ของ      
คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทที่ ๙ 
สิ่งประดษิฐ์ด้านหัตถศิลป ์แข่งขันระหว่างวนัที่ ๑๒- ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าอาเซียนพลาซา               
จังหวัดสงขลา                    



๓๓ 
 

 

ภำพประกอบ 
 

ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 นางสาวภัครวดี  สุดประเสริฐ  ครูอัตราจ้าง  
ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ควบคุมนักกีฬาซึ่งได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน รายการวิ่ง 4 x 100 หญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา อาชีวะเกมส์  ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจ าปี 
2560 “พิษณุโลกเกมส์” เมื่อวันที่ 28สิงหาคม- 3 
กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก จงัหวัด
พิษณุโลก 

 นางสาวโสภิดา  จันทร์แก้ว  ครูอัตราจ้าง 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะ การ
แสดงสินค้า OTOP  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ          ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม  2560 
ณ อาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา 

 นางสาวนริศา  มีภพ  ครูอัตราจา้ง                              
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะ การ
เขียนแผนธุรกิจ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่ 28   
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม  2560  
ณ อาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา 

 
 
 

 

นางสาวปาลิตา  ชะนะ   ครูอัตราจ้าง 
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การประกวดออกแบบชุด
แต่งงานร่วมสมัย โครงการ China World Fashion Design 
Contest 2017   ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    
ณ ศูนย์การค้าไชนา่เวิลด์ กรุงเทพมหานคร   เม่ือวันที่ 19  
สิงหาคม 2560  

 นางสาวเพ็ญนภา  หนุ่มนา   ครูอัตราจ้าง                                                    
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การประกวดออกแบบชุด
แต่งงานร่วมสมัย โครงการ China World Fashion Design 
Contest 2017   ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    
ณ ศูนย์การค้าไชนา่เวิลด์ กรุงเทพมหานคร   เม่ือวันที่ 19 
สิงหาคม 2560  
ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะ การ
ประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส.  
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม  2560 ณ อาชีวศึกษาสงขลา 
จังหวัดสงขลา 



๓๔ 
 

 

ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 
 นายภูวเดช  แซไ่หล  ครูอัตราจ้าง 

 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล  ชุดราตรีสั้น 
ระดับ ปวส. ซึ่งได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดบั 2  ในการ
ประชุมวชิาการองค์การนักวชิาชีพ  ในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒7 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 ระหว่างวันที่  1-5 กุมภาพันธ์  
2561  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสพุรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะ การ
ประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส.  
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประชุมวิชาการองค์การ         
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 
2560 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม  2560 ณ อาชีวศึกษา
สงขลา จังหวัดสงขลา 
 

 นายภูสทิธิ์  ใจด ี ครูอัตราจ้าง 
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม  การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายกระโปรงกางเกง ระดับ 
ปวช.  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษา ระดบัชาต ิ คร้ังที่ ๒7 ประจ าปี
การศึกษา ๒๕60 ระหว่างวันที ่ 1-5 กุมภาพันธ์  2561  
ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดสุพรรณบรุี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายกระโปรงกางเกง     
ระดับ ปวช. ซึ่งได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดบั 1               
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  
คร้ังที่ 28  ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่  5-9  
ธันวาคม  2560  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  จังหวัด
สงขลา 
 

 นางสาวรรณ  จันทร์หยู  ครูอัตราจ้าง 
 

ได้รับเกียรติบัตร เป็นครูควบคุม การแข่งขันทักษะวิชาการ 
พิมพ์ดีดแบบสัมผัส ระดับ ปวช. ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ในงานศรีวิชัยขนอมวิชาการ คร้ังที่ 8  เมื่อวันที่ 
25 มกราคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 



๓๕ 
 

 

ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 
 นางสาวนาถธิดา  พงษส์วัสดิ์  ครูอัตราจ้าง 

 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะ          
การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ  ประเภทหอยทอด  จานร้อน 
ระดับ ปวช.  ในการประชุมวชิาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒7 ประจ าปกีารศึกษา ๒๕60 ระหว่าง
วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์  2561  ณ อาชีวศึกษาจงัหวัด
สุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

- ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการ
ประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทหอยทอดจานร้อน   
ระดับ ปวช. ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ        
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2560 ระหว่าง
วันที่  5-9  ธันวาคม  2560  ณ อาชีวศึกษาจงัหวัดสงขลา  
จังหวัดสงขลา 
 

 นายฮาซนั  ใบแต้  ครูอัตรจ้าง 
 

ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขันผลงาน
สิ่งประดิษฐ์  ชื่อผลงาน  "โคมแขวนหัตถศิลป์ถิ่นเมืองคอน"  
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทที่ ๙ สิ่งประดิษฐ์
ด้านหัตถศิลป ์แข่งขันระหว่างวนัที่ ๑๒- ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าอาเซียนพลาซาจังหวัดสงขลา                    
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 

2.3.4 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน  วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรธีรรมรำช  
                   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

นักเรียน นักศึกษำของวิทยำลัยฯ ได้รับคัดเลือกและได้รับรำงวัล จำกกำรสอบคัดเลือก และ       
กำรแข่งขันทักษะกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

1) นางสาวกมลชนก  ส่องแสง   นักเรียนระดับ ปวส.           
- ได้รับโล่เกียรติคุณเนื่องจากไดร้ับคัดเลือกเป็นลูกที่มีความ
กตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ         
ปี 2560 จากสภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย         
ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
- ได้รับรางวลัพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน  
นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  (ปวส.) สถานศึกษา
ขนาดใหญ่   ประจ าปีการศึกษา 2560 
- ได้รับรางวลัสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ            
ระดับกลุ่มจังหวัด  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู 
สถานศึกษาขนาดใหญ่  ปีการศึกษา 2560                         
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  
คร้ังที่ 28  ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่  5-9  ธันวาคม  
2560  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  จังหวัดสงขลา               

 2) นายวรรธนะ ช่วงชัย  นักเรียนระดับชั้น ปวช. 
- ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพื่อรับรางวลัเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและ
เยาวชนที่น าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจ าปี 2560     
ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี       
รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในงาน
ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 วันพุธที่ 13 มกราคม 
2561 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
- ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี         
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 

 3) นายพทุธิพงศ์  สุวรรณอักษร  นักเรียนระดับชัน้ ปวช. 
ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพื่อรับรางวลัเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและ
เยาวชนที่น าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจ าปี 2560     
ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี       
รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในงาน
ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 วันพุธที่ 13 มกราคม 
2561 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 



๓๗ 
 

 

ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 4) นางสาวกัญญาณัฐ  พบิูลย์  นักเรียนระดับชัน้ ปวช. 
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ  วทิยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช  ได้รับทนุศึกษาดูงาน  ณ นครเทียนจิน  
ประเทศจีน  ระหว่างวันที่ 18-30 พฤษภาคม 2561 
 

 5) นางสาวภาณุมาศ  คุ้มกระโทก  นักเรียนระดับชัน้ ปวช.
แผนกภาษาต่างประเทศธุรกิจ วทิยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช  ได้รับทนุปริญญาตรี จากรัฐบาลจีน      
เป็นคนแรกของ สอศ. และเดินทางไปศึกษาต่อ ณ Harbin 
Engineering University มณฑลเฮยหลงเจียง  ประเทศจีน   

 

  

 

 

 

6) นายปรมี  เทพจิตต์   นางสาวณกมล  ยุทธิวัฒนะ           
นางสาวภาวินี รินสง   นักเรียนระดับชัน้ ปวช.                                                             
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดออกแบบชุด
แต่งงานร่วมสมัย โครงการ China World Fashion Design 
Contest 2017  ณ ศูนย์การค้าไชน่าเวลิด์ กรุงเทพมหานคร    
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560  

 7)  ทีมลูกแม่นพมาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
ได้รับรางวลัยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทหนังสั้น             
ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัลจาก                     
พลเอกประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี  
รางวัลชนะเลิศ  ระดบัจังหวัด 
ได้รับรางวลัยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทหนังสั้น        
โครงการยุวชนประกันภัย  ประจ าปี 2559  จากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560    
ทีมลูกแม่นพมาศ 
นางสาวกมลชนก  สง่แสง   นางสาวพชิิตา  ช่วยนุกูล              
นายเพชรรัตน์  ขามพิทักษ์  นายวรรธนะ  ช่วงชัย               
นางสาวสลิลทิพย์  ทองสง  นางสาวปญัณิกา  สุขศรีนวล        
นายภัทรษกรณ์  นะละกาญจน์  นายธนบดนิทร์  สวสัดิ์รักษา 

 

 
 
 

8) นางสาวสุดารัตน์  จินดา  นางสาววิศิษฎ์กมล จนัทลักษณ์ 
นักเรียนระดับชัน้ ปวช.   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน          
รายการวิ่ง 4 x 100 หญิง  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติครั้งที่ 12 ประจ าปี 2560 
“พิษณุโลกเกมส์”  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม- 3 กันยายน 
2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณโุลก  
                        



๓๘ 
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9) นางสาวฉัตรสดุา   อรุณสุวรรณกร  นักเรียนระดับชั้น 
ปวช.  นางสาววลัยลักษณ์  ค านวน   นักเรียนระดับชั้น 
ปวส.  ได้รับรางวลัดีเด่นอันดบั ๕  (จากจ านวนผู้เข้าแข่งขัน
ทั่วประเทศ ๑,๐๕๕ ทีม) ในการแข่งขันท าโปรแกรมบัญชี
ส าเร็จรูป Smart Biz คร้ังที่ ๘  ณ ส านักพฒันาสมรรถนะครู
และบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

 10) นายอาทติย์  ศรีเพ็ง  นายอดิศักดิ์ มณีพงศ์  นายธีรวุฒิ 
สุขเกษม นายภาคนิ รัตนรัตน์ นางสาวปิฎญาภรณ์ ชูนาค  
นักเรียนระดับชัน้ ปวช.  ได้รบัรางวัลชมเชย ระดบัชาติ      
ในการประกวดวิจิตรตระการ  “พุ่มคู่สวด”  เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในโครงการ ครบเร่ืองเร่ืองการเรือน 
“เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง” ระดับชาติ ครั้งที่ 8 
ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ  วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

 11) นายธีรวฒุิ สุขประสงค์  นางสาวนลินทิพย์  สุขสงวน        
นางสาวสุวิมล  บัณฑิศักดิ์  และนายอดิศักดิ์  มณีพงศ์      
นักเรียนระดับชัน้ ปวช.  ได้รบัรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
อันดับ 2 รางวลั SPECIAL AWARDS จากการประกวด
ผลงานสิง่ประดษิฐ์คิดค้นและนวัตกรรม กลุ่มสร้างสรรค์
วัฒนธรรมการศึกษา และสังคมมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ระดับภาค ในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ ปีการศึกษา 
2561 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561                
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

 12)นางสาววรรณดา  โละ๊ซอ  นางสาวสุนิสา  พลฤทธิ์          
นางสาวธิดารัตน์  นาวาทอง  นกัเรียนระดับชั้น ปวช.          
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันทักษะวิชาการ  
ด้านบัญชี ระดบั ปวช. ในงานศรีวิชัยขนอมวิชาการ ครั้งที่ 8         
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชยั  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 13) นางสาวณัฐณิชา น่วมเพชร  นางสาวฐิตาภา  
พรหมจรรย์  นางสาวสิริอร  หนูชูชาติ  นักศึกษาระดบัชัน้ 
ปวส. ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันทักษะ
วิชาการดา้นบัญชี ระดับ ปวส. ในงานศรีวชิัยขนอมวิชาการ 
คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561  ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 



๓๙ 
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14) นางสาวอารียา  ชูวาที  นกัเรียนระดับชั้น ปวช.                   
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 
ในการแข่งขันทักษะวชิาการ พมิพ์ดีดแบบสัมผัส ระดับ ปวช.       
ในงานศรีวชิัยขนอมวิชาการ คร้ังที่ 8  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 15) นางสาวพัชราภรณ์ ปรางทอง  นางสาวกาญจนา อมประ
มาน  และ นางสาวพิมลวรรณ พยายาน  นักเรียนระดับชั้น ปวช.    
- ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ในการประกวดผลิตภัณฑ์รักษ์
สิ่งแวดล้อม สู่นวัตกรรม Thailand 4.0  ชื่อผลงาน ภูมิศิลป์ถิ่น
นครซึ่งได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ชื่อผลงาน ภูมิศิลป์ถิ่นนคร 
(ผลิตภัณฑ์เสน้ใยปอจากกระสอบป่าน) ของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับส านักสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2560 กรุงเทพมหานคร                                           
- ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  การประกวดผลงานจากวัสดุเหลือใช้    
ชื่อผลงาน ภูมิศิลป์ถิน่นคร (ผลิตภัณฑ์เส้นใยปอจากกระสอบ
ป่าน)  ในโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือ
ใช้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม โรงละคร
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดโดยฝ่าย
สิ่งแวดล้อม  กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 16) นางสาวนฤมล  สุขวัฒน์  และ นายเทพฤทธิ์ ภานุรักษ์                
นักเรียนระดับชั้น ปวช.                                                   
- ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์รักษ์
สิ่งแวดล้อม สู่นวัตกรรม Thailand 4.0  ชื่อผลงาน กระเป๋าเป้
วัยหวาน Trendy Backpack for Sweet Teens ซึ่งได้ผ่าน
เข้ารอบคัดเลือก    ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับส านักสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 กรุงเทพมหานคร           
- ได้รับรางวัลชมเชย  การประกวดผลงานจากวัสดุเหลือใช้       
ชื่อผลงานกระเป๋าเป้วัยหวาน   ในโครงการประกวดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จาก วัสดุเหลือใช้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 
ณ ศาลาประชาคม   โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช จัดโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อม กรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช 



๔๐ 
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 17) นางสาวศิริมา เพช็รศรี  นางสาวรุ้งตะวนั คงแคล้วภัย  
และ นางสาวปาริชาติ บนขุนทด นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 
ได้รับรางวลัชนะเลิศ การประกวดผลงานจากวัสดุเหลือใช้     
ชื่อผลงาน โคมไฟจากฝาขวดน้ าอลูมิเนียม (ปวส.)  ในโครงการ
ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม   โรงละครองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อม กรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 18) นางสาวลัดดา แก้วแกมจันทร์  นางสาวชนกนันท์  ทุมรัตน์  
และ นางสาวภัทรวิกา  อินทนุพฒัน์  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.      
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดผลงานจากวัสดุ
เหลือใช้  ชื่อผลงาน สุวรรณมัจฉาจากผา้ลายไทย (ปวส.)      
ในโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้   
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม โรงละคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยฝ่าย
สิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 19) นางสาวกัญยารัตน์ บุญสนอง นายเกียรติศักดิ์ จันทร์พัฒน์     
และ นายจตุภัทร์ โกกิฬา นักศึกษาระดับ ปวส.  ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดบั 2  การประกวดผลงานจากวัสดุเหลือใช้        
ชื่อผลงาน นกยูงจากแกนกระดาษทิชชู (ปวส.) ในโครงการ 
ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม   โรงละครองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อม                 
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 20) นางสาวศริิรตัน์ ทีปจิรัง   นางสาวอริสรา ไชยพล             
นางสาวรจนา มีแก้ว   นักเรยีนระดับชั้น ปวช.  ได้รับรางวัลจาก
การท าคะแนนสอบธรรมศึกษาประจ าปี 2560 ได้คะแนนสูง   
ซึ่งส านักงานเจ้าคณะจังหวัด (ธ) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  
โดยพระครมูหาฉลอง เป็นผู้แทนเจ้าคณะจังหวัด มามอบรางวัล
แก่นักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซึ่งท า
คะแนนสอบธรรมศึกษาประจ าปี ๒๕๖๐ ไดสู้ง ๓ คน จากการ
สอบเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สนามหลวง
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 



๔๑ 
 

 

ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 21) นางสาวพิมพช์นก  แซ่ห่าน  นางสาวณัฐนชิา  รัฐแฉล้ม  
นางสาวมารีโคลด์  กวนซิโรริ  นายประวิทย์  ศิริมากุล  
นายกนต์รพี  สุขศิริ    นักศึกษาระดับชัน้ ปวส.            
ได้รับรางวลัชมเชย ระดับเหรียญทองแดง “ทีมลูกแม่นพมาศ
โรบอท”  ในการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์มือกลแขนกล
เพื่อคนพิการ  HAND ARM ROBOT เฉลิมพระเกียรติ 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในงาน “สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนตอ์าชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์
รังสิต จังหวัดปทุมธาน ี
 

 22)  นักเรยีนแผนกวิชาภาษาตา่งประเทศ  วิทยาลยั
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลตา่งๆ ดงันี้                              
-นายณัฐกาย  กสิโสภา   
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  การแข่งขนัทักษะการละเล่นจนี 
-นางสาวศศิยา  เกสรสิทธิ์   นางสาวเปรมวดี  ปราณเกิด     
นางสาวณัฐกฤตา  จันทรชิต    
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 2                             
การแข่งขันทักษะการละเลน่จนี 
-นางสาวกัญญาณัฐ  พบิูลย์   นายณัฐพัฒน์  สุขคง                                                                                
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันทักษะ HSK 
-นางสาวนันสิญา  คงธารา  ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การกล่าวสนุทรพจน์ภาษาจีน 
-นางสาวนันสิญา  คงธารา  ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันทักษะคัดลายมือ 
-นางสาวสุภาวรรณ  มหรสพ  นายสรชัย  ทองล้วน           
นางสาวกนกพชิญ์  นาคสิริเจริญ  นางสาวเดน่นภา  วิรัตินันท์  
นางสาวศศิธร  บ ารุงชู  นางสาวแพรไพลิน  ไชยมุติ   
นางสาวสุวรรณี  แซ่ฮุ้ย  นางสาวอังคณา  เพ็ญสวัสดิ์  
นางสาวนภารัตน์ อู่ตุ้ม  นางสาวกัญญาณัฐ  พิบลูย์        
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  การแสดงละครจีน   
จากการแข่งขันทักษะภาษาจนี  “สะพานภาษาจีน - ศรี
นครคัพ” คร้ังที่ 6 ระดับชัน้ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา โรงเรียนในภาคใต้  เม่ือวันที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องเรียนขงจื่อ  โรงเรียนศรีนคร  
อ าเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา 
 
 



๔๒ 
 

 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช ได้รับรำงวัลต่ำง ๆ ในกำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพ        
ในอนำคตแห่งประเทศไทย  ในงำนมหกรรมอำชีวศึกษำ ระดับชำติ  คร้ังที่ ๒7 ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕60      
ระหว่ำงวันที่ 1-5 กุมภำพันธ์  2561  ณ อำชีวศึกษำจังหวัดสุพรรณบุร ี จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 

 

ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 1) นางสาวคณิญาพร  สุริยะ  นกัเรียนระดับชั้น ปวช.     
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  การประกวดการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest)    
 
 

 

 

2) นางสาวแก้วตา  มีขวด  นางสาวศิริรัตน์  คงนวน       
นางสาวศศินา  อยู่ไชยา  นางสาวมนลิชา  สุขเกษม  นักเรียน
ระดับชั้น ปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะการ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายกระโปรง  ระดบั ปวช. 
 

 3) นางสาวพรอนันต์  สะอ้ิงทอง  นางสาวมุธิดา  สาระนิตร์  
นางสาวเจนจิรา  ศรเส้ง  นางสาวไอริณ  วิชชุปกรณ์  นักเรียน
ระดับชั้น ปวส.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะการ
ประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดบั ปวส. 
 

 4) นางสาวเจนิจรา  ก้านกิ่ง  นางสาวสิริขวัญ  รัตนโนภาส     
นายพัทยา  ไชยวรรณ  นักเรียนระดับชั้น ปวช ได้รับรางวัล    
รองชนะเลิศ อันดบั 1  ในการแข่งขันทักษะการประกอบ
อาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทหอยทอดจานร้อน ระดับ ปวช. 
 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช  ได้รับรำงวัลต่ำง ๆ ในกำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพ         
ในอนำคตแห่งประเทศไทย  ในงำนมหกรรมอำชีวศึกษำ ระดับภำค ภำคใต้  คร้ังที่ 28  ปีกำรศึกษำ 2560   
ระหว่ำงวันที่  5-9  ธันวำคม  2560  ณ อำชีวศึกษำจังหวัดสงขลำ  จังหวัดสงขลำ ดังนี้  

 
ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 1) นางสาวอนสุรา  คงดี  นางสาวดวงใจ  เขียวอ่อน นักเรียน
ระดับชัน้ ปวช.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ   ในการแข่งขันทักษะ                               
การแสดงสินคา้ OTOP        

 

                                  

 2) นายพิภพ  ศรีประภัทร์  นายภูริภัทธิ์  บัวพัน                
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการผสมเครื่องดื่มแบบ Flair 
Bartenter 



๔๓ 
 

 

ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 3) นายจิตยุธ  พาหละ  นางสาวกาญจนา  แก้วกัลยา     
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการ
น าเที่ยว ระดบั ปวช. 
 
 

 4) นางสาวศิริประภา เปียพรัด  นางสาวจิรัญญา  วรินทรเวช
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการ
น าเที่ยว ระดบั ปวส.  

                                  

 5) นางสาวพรอนนัต์  สะอ้ิงทอง  นางสาวมธุิดา  สาระนิตร์  
นางสาวเจนจิรา ศรเส้ง  นางสาวไอริณ วิชชปุกรณ์               
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บ
เครื่องแต่งกายสู่สากล ระดบั ปวส. 
 
 

 
6) นางสาวเจนจิรา  ก้านกิ่ง  นางสาวสิริขวัญ  รัตนโนภาส  
นายพัทยา  ไชยวรรณ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1                                            
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทหอยทอด
จานร้อน ระดบั ปวช. 
 
 

 
 
 
 
 

7)  นางสาวแก้วตา  มีขวด  นางสาวศิริรัตน์  คงนวน  
นางสาวศศินา อยู่ไชยา  นางสาวมนลิชา  สุขเกษม                 
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1                         
ทักษะการออกแบบและตัดเยบ็เครื่องแต่งกายกระโปรง  
ระดับ ปวช. 
              

   8) นายอดิศักดิ์  มณีพงศ์  นางสาวเบญจวรรณ ศรีมณี  
นางสาวซาลนิ่า หวันหมาด นายอาทิตย์ ศรีเพ็ง  ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดบั 1   ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ระดบั 
ปวช.    
 
 

 9) นางสาวหทัยชนก  บุตรวงศ์  ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ 
อันดับ 1  ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ
ราชการ                                                 
 
 



๔๔ 
 

 

ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 10) นางสาวธวลัรัตน์ ทรัพย์มี  นางสาวสุนิษา แคนคลอง  
นางสาวสุจิตรา มูลทางดี  นางสาวณัฐริกา  อ๋องย่อง   
นางสาวณัฐณิชา  น่วมเพชร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
อันดับ 1  ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

 

 

 11) นางสาวคณิญาพร  สุริยะ  ได้รับรางวลัชนะเลิศ                                        
ทักษะการแข่งขันพูดสาธิตเปน็ภาษาอังกฤษ  
(Demonstration Contest)    

 

 

 12) นางสาวกัญญาณัฐ  พบิูลย ์ ได้รับรางวลัชนะเลิศ                                       
ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจนี   
                         
 
 
 

   
13) นายสวุัฒน์  สุขเกษม  ได้รบัรางวัลชนะเลิศ                                         
ทักษะการประกวดดนตรีไทย ชนิดเครื่องดนตรี จะเข้ 
 
 
         
 

 
14) นางสาวกชกร  สทุธิทน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ทักษะการประกวดดนตรีไทย ชนิดเครื่องดนตรี ขิมสาย    
(ขิม 7 หย่อง)  
 
 
 

 

16) นางสาวกมลชนก  สง่แสง   นางสาวพชิิตา  ช่วยนุกูล              
นายเพชรรัตน์  ขามพิทักษ์  นายวรรธนะ  ช่วงชัย               
นางสาวสลิลทิพย์  ทองสง  นางสาวปญัณิกา  สุขศรีนวล        
นายภัทรษกรณ์  นะละกาญจน์  นายธนบดนิทร์  สวสัดิ์รักษา 
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1 
องค์การมาตรฐานดีเดน่ สถานศกึษาขนาดใหญ่ 
 
 
 



๔๕ 
 

 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช  ได้รับรำงวัลต่ำงๆ จำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
“ประชำรัฐร่วมพัฒนำ สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” ระดับภำค ภำคใต้  ปีกำรศึกษำ 2560  ระหว่ำงวันที่      
12-15 มกรำคม  2561  ณ ศูนย์กำรค้ำอำเซียนพลำซ่ำ จังหวัดสงขลำ              

ภำพประกอบ ผลงำนดีเด่น/รำงวัล 

 

 
 
 

นายธีรวฒุิ  สุขประสงค์   นายอาทิตย์  ศรีเพ็ง                    
นายภาคนิ  รัตนรัตน์   นายอดิศักดิ์ มณีพงศ์                        
นางสาวปิฎิญาภรณ์  ชนูาค    นางสาวสุวิมล บัณฑศักดิ์              
นางสาวเบญจวรรณ  ศรีมณี   นางสาวนลนิทิพย์  สุขสงวน  
นางสาวซาลนี่า  หวันหมาด    นางสาวกัณฐมณี  อุ่นเมือง 
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
ชื่อผลงาน "โคมแขวนหัตถศิลปถ์ิ่นเมืองคอน"  ระดับภาคใต ้ 
สิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ประเภท  ที่ ๙ สิ่งประดิษฐ์ดา้นหัตถศิลป์ แข่งขันระหว่างวนัที่ 
๑๒ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าอาเซียนพลาซา 
จังหวัดสงขลา                    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 

3. กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
3.1  ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

 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  มีน้ าใจ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๗ 
 

 

3.2  กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน ครั้งล่ำสุด แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรประเมินคุณภำพภำยใน                             
ของสถำนศึกษำ 

เมื่อวันที่  14  มิถุนำยน  2560 
ผลกำรประเมินมีค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.73    

อยู่ในระดับดีมำก 
มำตรฐำนที่ 1  ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ   
“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 

 
 
 
 
 
 
 

 

มำตรฐำนที่ 2  ด้ำนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ   
1. หน่วยงานตน้สังกัดควรจัดสรรอัตราก าลัง
ให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 
2. สถานศึกษาควรจัดสรรรายจา่ยในการ
ส่งเสริม สนบัสนุน การจัดท าการประกวด 
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค์ของ
ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบด าเนนิการ 
 

 
 
1. สถานศึกษาตั้งกรอบอัตราก าลังให้
เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดและ
เสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
2. สถานศึกษาควรจัดสรรรายจา่ยใน      
การส่งเสริม สนบัสนุน การจัดท าการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนา      
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์       
งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 
5 ของงบด าเนินการ ลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 
 

√ 
 
 

√ 
 

มำตรฐำนที่ 3  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
1.สถานศึกษาจัดการศกึษาระบบทวิภาคีตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่งมาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผูเ้รียนทั้งหมด 
2.สถานศึกษาสง่เสริม สนับสนนุ ก ากับดูแลให้
ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับสาขางานทีเ่รียนเป็นรายบุคคล
หรือเปน็กลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่
เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
3.สถานศึกษาควรสง่เสริม สนับสนุน ก ากับ
ดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคณุ
ยกย่องความรูค้วามสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม จากบุคคลหรือหนว่ยงานภายนอก
หรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 
 
1. สถานศึกษาควรสง่เสริมให้แผนกวิชาต่าง ๆ 
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้มากขึ้น 
 
 
2. โครงการส่งเสริมการสอนแบบสเต็มศึกษา 
(Stem education) 
 
 
 
 
3. -โครงการมีคุณธรรมน ามาซ่ึงรางวัลและ
เกียรติคุณ 
    -โครงการทกัษะดีมีการประกาศเกียรติคณุ 

 
 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 

√ 
 

มำตรฐำนที่ 4  ด้ำนกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน 
“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 

  



๔๘ 
 

 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน ครั้งล่ำสุด แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรประเมินคุณภำพภำยใน                

โดยหน่วยงำนต้นสังกัด 
เมื่อวันที่ 26-28 สิงหำคม 2558         

ผลกำรประเมินมีค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.99    
อยู่ในระดับดีมำก 

มำตรฐำนที่  1  ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำวิชำชีพ 
 

1. สถานศึกษาควรน าผลการทดสอบมา
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางก าหนดกิจกรรม
ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการสอบให้สูงขึ้น 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
√ 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
√ 

 

มำตรฐำนที่  2  หลักสูตรและกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
 

“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 

 
 

 
- 

 

มำตรฐำนที่  3  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 

 
 

- 

 

 
 
 



๔๙ 
 

 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน ครั้งล่ำสุด แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำน 
มำตรฐำนที่  4  บริกำรวิชำชีพสู่สังคม 
1.สถานศึกษาควรด าเนินการจดัให้มี
กิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่
ประชาชนผู้สนใจภายนอกให้มากขึ้น       
2.แบบสอบถามการให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพควรปรับให้ครอบคลุมเจตนารมณ์
ของการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 
1.พยายามด าเนินการให้ครบทุกสาขาวิชา 
 
 
2.ปรับแบบสอบถามให้ครอบคลุม
เจตนารมณ์ของการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

 
√ 
 
 
√ 

มำตรฐำนที่  5  นวัตกรรมและกำรวิจัย 
“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 

 
- 

 

มำตรฐำนที่  6  ภำวะผู้น ำและกำร
จัดกำร 
“ไม่มีข้อเสนอแนะ” 

 
 

- 

 

มำตรฐำนที่  7  กำรประกันคุณภำพ
ภำยใน 
สถานศึกษาควรรักษาคุณภาพมาตรฐานที่
อยู่ในระดับดีมาก ให้คงอยู่ต่อไปและ
น าเสนอโครงการใหม่ ๆในการพัฒนา
สถานศึกษา 

 
 
ใช้ความตระหนักและพยายามคงสภาพ
ผลการประเมินให้ได้ในระดับ ดีมาก 
อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาโครงการใหม่
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สอศ. 

 
 

√ 

มำตรฐำนที่  8  ด้ำนกำรจัดกำร
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
1.สถานศึกษา ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้
ครูทุกสาขาวิชาทุกคนจัดฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 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 และปีการศึกษา 2559 แล้ว 

 
 

√ 
 
 
 
√ 

สรุปผล 
  ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 

 
- 

 

 
 
 

 
 



๕๐ 
 

 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน ครั้งล่ำสุด แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก              

โดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ 
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

(องค์กำรมหำชน) 
เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนำยน 2554 

ผลกำรประเมินมีค่ำคะแนนเท่ำกับ 96.60 
ระดับคุณภำพดีมำก 

ตัวบ่งชี้พื้นฐำน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1   ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่
เก่ียวข้องภายใน 1 ปี                     
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน   

- ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
– ไม่มี- 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นในการท างานข้อเสนอแนะจาก
การประเมิน เนื่องจากตัวบ่งชี้นี้ ทาง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยังไม่มีผลการทดสอบจาก ส านักงาน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  
ยังใช้ข้อมูลจากการเทียบเคียงจาก
รายวิชาที่ก าหนด ดังนั้นในปีต่อไป
สถานศึกษาควรมีการเตรียมความพร้อม
ของผู้เรียนในการเข้ารับการทดสอบ   
จาก สทศ. 
 

- ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน และ
ปฏิรูปวิธีสอบ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
- ในปีการศึกษา 2556  ปีการศึกษา 
2557  ปีการศึกษา 2558  และ      
ปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยฯ ได้ให้
ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบจาก  สทศ. 
แล้ว   

√ 
 
 
√ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผู้เรียนผ่านการทดสอบ
มาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่
ยอมรับข้อเสนอแนะจากการประเมิน  
เนื่องจากตัวบ่งชี้นี้  ทางส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังไม่มีผลการ
ทดสอบมาตรฐานจากองค์กรที่เป็นที่
ยอมรับจาก สมศ. ในการประเมินปี 
2554  ยังใช้ข้อมูลจากการเทียบเคียง
จากรายวิชาชีพสาขาวิชาและวิชาชีพสาขา
งานที่ก าหนด  ดังนั้น  ในปีต่อไปสถานศึกษา
ควรมีการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการ
เข้ารับการทดสอบมาตรฐานจากองค์กรที่
เป็นที่ยอมรับ 

- ในปีการศึกษา 2556  ปีการศึกษา 
2557  ปีการศึกษา 2558  และ      
ปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยฯ ได้ให้
ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบจาก สทศ. แล้ว   

√ 



๕๑ 
 

 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน ครั้งล่ำสุด แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำน 
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
แนวปฏิบัติเพ่ือการบริหารงานราชการที่ดี 
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- 

 

 
 
 



๕๒ 
 

 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน ครั้งล่ำสุด แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9 ผลการใช้ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ  
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
    1. พัฒนาห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศให้
สะดวกเหมาะสมมากขึ้น 
     2. จัดท าคู่มือก าหนดชั้นความ
ปลอดภัยของข้อมูล ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึง
ข้อมูล และมาตรฐานการส ารองข้อมูลเพ่ือความ
ปลอดภัย 
     3. ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมาตรฐาน
ส าหรับห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ   

 
 
 
1. พัฒนาห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศให้
สะดวกเหมาะสมมากข้ึน 
2. จัดท าคู่มือก าหนดชั้นความปลอดภัย
ของข้อมูล ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล 
และมาตรฐานการส ารองข้อมูลเพื่อความ
ปลอดภัย 
3. ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมาตรฐาน
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
จากกระแสไฟฟ้ารั่วและติดตั้งสายดิน
ส าหรับตู้น้ าเย็น 
      3. ติดตั้งถังดับเพลิงตามมาตรฐาน
ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
ห้องส านักงานทุกห้อง 

 
 
1. จัดท าคู่มือและปฏิทินในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
 
 
2. ตรวจสอบระบบความปลอดภัยจาก
กระแสไฟฟ้ารั่วและติดตั้งสายดินส าหรับ 
ตู้น้ าเย็น 
3. ติดตั้งถังดับเพลิงตามมาตรฐาน
ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
ห้องส านักงานทุกห้อง 

 

 

√ 
 
 

 

 

√ 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน ครั้งล่ำสุด แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการสร้างการมีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพ  
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
        สถานศึกษาควรพัฒนาระบบ
สารสนเทศของงานประกันคุณภาพภายใน 
เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการประกัน
คุณภาพผ่านระบบออนไลน์  โดยการจัดท า
เป็นเว็บไซต์ของงานประกันคุณภาพ ซึ่งจะ
อ านวยความสะดวกในการบริการให้ความรู้
ทางด้านระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงาน   
ที่ร้องขอตลอดจนเครือข่ายการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต 

 
 
 
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 พันธกิจ  และจุดเน้นและจุดเด่น
ของสถานศึกษา  
      ตัวบ่งชี้ที่ 14.1  ผลการพัฒนาให้
บรรลุเป้าหมาย 
ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
       ระบบการประเมินโครงการควร
ค านึงถึงวัตถปุระสงค์และตัวชี้วดัของ
โครงการเป็นส าคัญ เพื่อสามารถสะท้อน
ประสิทธิภาพของโครงการไดช้ัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุงวิธีการเขียนโครงการ  
กระบวนการด าเนินงานตามโครงการ  
และการติดตามผลโครงการ โดยค านึงถึง
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ
เป็นส าคัญ  เพื่อสามารถสะท้อน
ประสิทธิภาพของโครงการได้ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 
 
 



๕๔ 
 

 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน ครั้งล่ำสุด แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำน 
        ตัวบ่งชี้ท่ี 14.2  ผลการพัฒนา 
ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
        ระบบการประเมินโครงการควร
ค านึงถึงวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ
โครงการเป็นส าคัญ  เพ่ือสามารถสะท้อน
ประสิทธิภาพของโครงการได้ชัดเจน 

 
 
 
 
ปรับปรุงระบบการประเมินโครงการ  
โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ
โครงการเป็นส าคัญ เพ่ือสามารถสะท้อน
ประสิทธิภาพของโครงการได้ชัดเจน 

 

 

 

 

√ 

ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 15  ผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
     ควรพัฒนาระบบการประเมิน
โครงการโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการเพ่ือให้สะท้อนผลส าเร็จของ
โครงการ 

 
 
 
ปรับปรุงระบบการประเมินโครงการ  
โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
ของโครงการเป็นส าคัญ เพื่อสามารถ
สะท้อนประสิทธิภาพของโครงการ     
ได้ชัดเจน 

 

 

 

√ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 16  ผลการพัฒนาคุณภาพครู 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน      

- ไม่มี- 

 
 

– ไม่มี- 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 17  การพัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน       
     ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ควรพัฒนาให้เป็น
สารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูล
ไปใช้ 

 
 
 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบ
สารสนเทศ ที่สามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้  เช่น ห้องสมุด           
ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฯลฯ 

 

 

 

√ 

ตัวบ่งชี้ 18 การสร้างการมีส่วนร่วมและ
การขยายโอกาสทางการศึกษา  
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน      

- ไม่มี- 

 
 
 

– ไม่มี- 

 

 
 
 

 
 

  
 



๕๕ 
 

 

4. กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพและระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง พ.ศ.2559  จ ำนวนมำตรฐำน 4 ด้ำน จ ำนวน 15 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

มำตรฐำนที่ 1  ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ   
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มี

ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับ และแต่ละสาขาวิชา 
สาขางาน     เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ
ภายในหนึ่งปี  และส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายคือ               
จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษา           
ไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ           
ของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อเก็บ
ข้อมูล    ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บ
ข้อมูลและ   น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างถูกต้อง 

      คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิอำชีวศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2556            
3 ด้าน คือ 
 1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม      
              ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา 
 2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้  
              เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน   
              การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 
 3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขา 
              วิชาชีพ สู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำรของสถำนศึกษำ 
 1. สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าในสถาน
ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ เช่น โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โครงการ
ปัจฉิมนิเทศ โครงการบ่มเพาะธุรกิจ โครงการกิจกรรม โครงการหารายได้ระหว่างเรียน เป็นต้น 
 2. สถานศึกษาได้สอบถามความต้องการของสถานประกอบการ  และด าเนินการเรียนการสอน       
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ให้มี    
การเรียนรู้ในสถานประกอบการ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
สามารถหางานท าได้ ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระได้ 



๕๖ 
 

 

 3. สถานศึกษาได้ด าเนินการโครงการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์
ข้อมูลการติดตามผลแยกแต่ละหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 4. สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาทักษะอัตลักษณ์ของสถานศึกษา “ทักษะดี มีน้ าใจ” ดังนั้น       
จึงจัดท าโครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน โครงการสละโลหิตเป็น
ทาน โครงการอาชีวปริทรรศน์ โครงการคุณธรรมน าวิชาชีพภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

ตำรำงแสดงระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
ระดับ 

รวม  
ปวช. 

 
% 

ผลกำร
ประเมิน 

ปวช. 
 
% 

 
ปวส. % 

และ 
ปวส. 

 
ผ่ำน 

ไม่
ผ่ำน 

1 สถานศึกษามีขอ้มูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าใน 
 

  

  

 √ 
   สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่         

  เกี่ยวขอ้งภายในหนึ่งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จ         

  
การศึกษา 
(1) จ านวนนักเรียน นกัศึกษาทั้งหมด 1,059 - 715 - 1,774 -   

  (2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 822 77.62 627 87.69 1,449 81.68   

  (3) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ติดตามได้ ได้แก่ 822 100 627 100 1,449 100  
   - จ านวนผู้มีงานท า ภายใน 1 ปี 40 4.87 260 41.47 300 20.70  
   - จ านวนผู้ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี 754 91.73 278 44.34 1,032 71.22  
   - จ านวนผู้ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี 17 2.07 68 10.84 85 5.87  
  - จ านวนผู้วา่งงาน,รองาน,ติดทหาร,บวชพระ,แม่บ้าน 11 1.34 21 3.35 32 2.21   

  (4) ร้อยละของ รวม (3) เทียบกับ (2) - 100 - 100 - 100  
 2 สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ 

 
  

  
 √ 

   การศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับการตอบกลับไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
 

  
  

 
    75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน 

 
  

  

 
    จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล 

 
  

  

 
    สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพ 

 
  

  

 
    อาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
  

  

 
    (1) จ านวนการส ารวจเป็นรายบุคคล 822 - 627 - 1,449 -   

  (2) จ านวนข้อมูลตอบกลับ 650 79.08 520 82.93 1,170 80.75   

  
- จากสถานประกอบการหรอืหน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไป
ท างาน 40 6.15 220 42.31 260 22.22   

  - จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ 593 91.23 232 44.61 825 70.51   

  - จากผู้รับบริการจากการประกอบอาชพีอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 17 2.62 68 13.08 85 7.26   

  (3) ร้อยละของ รวม (2) เทียบกับ (1) - 79.08 - 82.93 - 80.75   

 



๕๗ 
 

 

ตำรำงแสดงระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
ระดับ 

รวม  
ปวช. 

 
% 

ผลกำร
ประเมิน 

ปวช. 
 
% 

 
ปวส. % 

และ 
ปวส. 

 
ผ่ำน 

ไม่
ผ่ำน 

3 สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มผีลการประเมิน       √  

  ความพึงพอใจด้านคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์เฉลี่ย 3.51-5.00         

  (1) จ านวนข้อมูลตอบกลับ 822 - 627 - 1,449 -   

  (2) จ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.51-5.00 650 100 520 100 1,170 80.75   

  - จากสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ผูส้ าเร็จการศกึษาไปท างาน 40 100 220 100 260 22.22   

  - จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ 593 100 232 100 825 70.51   

  - จากผู้รับบริการจากการประกอบอาชพีอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 17 100 68 100 85 7.26   

  (3) ร้อยละของ รวม (2) เทียบกับ (1) - 79.08 - 82.93 - 80.75   

4 สถานศกึษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับทีม่ีผลการประเมนิความพึงพอใจ                      √ 
 

  ด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย 3.51-5.00        
 

  (1) จ านวนข้อมูลตอบกลับ 822 - 627 - 1,449 -  
 

  (2) จ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.51-5.00 650 100 520 100 1,170 80.75  
 

  - จากสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ผูส้ าเร็จการศกึษาไปท างาน 40 100 220 100 260 22.22  
 

  - จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ 593 100 232 100 825 70.51  
 

  - จากผู้รับบริการจากการประกอบอาชพีอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 17 100 68 100 85 7.26  
 

  (3) ร้อยละของ รวม (2) เทียบกับ (1) - 79.08 - 82.93 - 80.75  
 

5 สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มผีลการประเมิน       √ 
 

  ความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชพีเฉลีย่ 3.51-5.00        
 

  (1) จ านวนข้อมูลตอบกลับ 822 - 627 - 1,449 -  
 

  (2) จ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.51-5.00 650 100 520 100 1,170 80.75  
 

  - จากสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ผูส้ าเร็จการศกึษาไปท างาน 40 100 220 100 260 22.22  
 

  - จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ 593 100 232 100 825 70.51  
 

  - จากผู้รับบริการจากการประกอบอาชพีอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 17 100 68 100 85 7.26  
 

  (3) ร้อยละของ รวม (2) เทียบกับ (1) - 79.08 - 82.93 - 80.75  
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็น 5 ข้อ 
1. สถานศึกษามีข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จ านวน 822 คน  ที่ติดตามได้ 822 คน ได้งาน

ท า ศึกษาต่อ และประกอบอาชพีอิสระ จ านวน 811 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.66  ผู้ว่างงาน รองาน ติดทหาร 
บวชพระ และแม่บา้นจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.34 และระดับ ปวส. จ านวน 627 คน  จ านวนที่ติดตาม
ได้ 627 คน ได้งานท า ศึกษาตอ่ และประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 606 คน  คิดเปน็ร้อยละ 96.65 ผู้ว่างงาน 
รองาน ติดทหารบวชพระ และแม่บ้าน  จ านวน 21 คน คิดเปน็ร้อยละ 3.35  รวมสองระดับมีข้อมูลผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ จ ำนวน 1,449 คน จ ำนวนที่ติดตำมได้ 1,449 คน ผู้ที่ได้งำนท ำในสำขำที่เกี่ยวข้อง ศึกษำต่อ
และประกอบอำชีพอิสระในสำขำที่เกี่ยวข้องภำยในหนึ่งปี จ ำนวน 1,417 คน คิดเป็นร้อยละ 97.79 ผู้
ว่ำงงำน รองำน ติดทหำร บวชพระ และแม่บ้ำนจ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 2.21  ของจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ   



๕๘ 
 

 

 2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ
ข้อมูลตอบกลับ จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาที่ผูส้ าเร็จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาโดยส่งแบบส ารวจไปจ านวน 1,449 ฉบับ ไดร้ับการตอบกลับจ านวน 1,170 ฉบับ ฉะนั้น 
สถำนศึกษำได้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นรำยบุคคลและได้รบัข้อมูล
ตอบกลับ ร้อยละ 80.75 
 3. สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้วยคุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์เฉลี่ย 3.51-5.00 ร้อยละ 100 ของจ ำนวนข้อมูลตอบกลับ 
 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 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น  
ผู้ที่ได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน  
หนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น 
ผู้ที่ได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน  
หนึ่งปี ร้อยละ 97.79 ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา มีผู้ว่างงาน รองาน ติดทหาร บวชพระ
แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 2.21 

√  

2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและ
ได้รับข้อมลูตอบกลับไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 จาก
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผูส้ าเรจ็การศึกษา 
ไปท างาน จากสถานศึกษาทีผู่้ส าเร็จการศึกษาไป
ศึกษาต่อ และจากบคุคล สถานประกอบการ 
หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระ
ของผู้ส าเรจ็การศึกษา 

2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและ
ได้รับข้อมลูตอบกลับร้อยละ 80.75 จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานทีผู่้ส าเร็จการศึกษาไป
ท างาน จากสถานศึกษาที่ผูส้ าเรจ็การศึกษาไปศึกษา
ต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงาน
ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

√  

3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไปของ
จ านวนข้อมูลตอบกลับ 

3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เฉลี่ย 3.51-5.00 ร้อยละ 100 ขึ้นไปของจ านวน
ข้อมูลตอบกลับ 

√  

4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 
80 ข้ึนไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผล    
การประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51-5.00 ร้อยละ 100 
ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

√  

5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ เฉลี่ย 
3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไปของจ านวน
ข้อมูลตอบกลับ 

5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ เฉลี่ย 
3.51-5.00 ร้อยละ 100 ข้ึนไปของจ านวนข้อมูล
ตอบกลับ 

√  
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ระดับคุณภำพ 
ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 รวม 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1 , 2 และ 3 , 4 หรือ 3 , 5 หรือ 4 , 5 รวม 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1 , 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5   รวม 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1 และ 2  2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1  1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สรุปประเด็นคุณภำพและค่ำคะแนนของมำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 คือ 
 ☑  ดีมาก  (5 คะแนน)   ☐  ดี  (4 คะแนน) 

 ☐  พอใช้  (3 คะแนน)   ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 

จุดเด่น  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนำ  - 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ  - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียน 

ค ำอธิบำย 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนดส าหรับผู้เรียนที่เรียน

แบบเต็มเวลา และผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียนที่
สถานศึกษาก าหนดส าหรับผู้เรียนที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาในระดับประกาศนียบัตรวิชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบร้อยละกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 

กำรค ำนวณ  
ร้อยละ =                                            x 100 

 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำรของสถำนศึกษำ 
1. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนพร้อมมอบคู่มือให้กับนักเรียน นักศึกษาถือปฏิบัติ   

และตรวจสอบแผนการเรียนของตน 
2. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี ย้ าเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. ครูที่ปรึกษาติดตามแนะน าเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน นักศึกษาในชั่วโมง Home Room     

ทุกสัปดาห์ 
4. ครูผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วัดผลตามความสามารถรายบุคคล 

และตามสภาพจริง บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรมจริยธรรม 
5. ครูผู้สอนมีการสอนซ่อมเสริมนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้ 
6. เปิดสอนภาคฤดูร้อนตามความต้องการของผู้เรียน 

 
 

จ ำนวนผูเ้ขำ้เรียนแรกเขำ้ของรุ่น 

จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ 
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ตำรำงแสดงร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียน 
 

ระดับชั้น 

จ ำนวน
นักศึกษำ    
แรกเข้ำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

จ ำนวนผู้เรียน
ที่ออก

กลำงคัน 

ร้อยละผู้เรียน
ที่ออก

กลำงคัน 
ร้อยละผูส้ ำเร็จ

กำรศึกษำพร้อมรุ่น 
ปวช. 1,062 825 237 22.32 77.68 
ปวส. 757 672 85 11.23 88.77 

รวมท้ังหมด 1,819 1,497 322 17.70 82.30 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 1,819 คน  จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 1,497 คน  
ดังนั้น ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ 82.30  เมื่อน าไปพิจารณา
ตามเกณฑ์การตัดสินซึ่งได้ก าหนดผลจากประเด็นการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่า
คะแนน 5.00 

ประเด็นกำรประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได ้
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบ
กับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 

จ านวนผู้เรียนทีส่ าเร็จการศึกษาเทียบกับ
จ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น คิดเป็น   
ร้อยละ 82.30 

√  

ระดับคุณภำพ 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการประเมิน

ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00  จึงไม่ต้องใช้สูตรค ำนวณข้ำงล่ำงนี้ 

กำรค ำนวณ  
สูตรค ำนวณ   ค่าคะแนน  =                                             x 5 

 
ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 

4.51 - 5.00 ดีมาก 
3.51 - 4.50 ดี 
2.51 - 3.50 พอใช้ 
1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00 - 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สรุปประเด็นคุณภำพและค่ำคะแนนของมำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คือ 
 ☑  ดีมาก  (5 คะแนน)   ☐  ดี  (4 คะแนน) 

 ☐  พอใช้  (3 คะแนน)   ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 

80 

ร้อยละจำกประเด็นกำรประเมิน 



๖๑ 
 

 

จุดเด่น   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

จุดที่ควรพัฒนำ   - 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ    - 

มำตรฐำนที่ 2  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรบริหำรจดักำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษามีการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความ
ร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ในการก าหนดและถือ
ปฏิบัติตาม “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม
จริยธรรม 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำรของสถำนศึกษำ 
 โครงกำรสถำนศึกษำคุณธรรมตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำของครู  ผู้บริหำร บุคลกรทำง
กำรศึกษำ 

1. โครงการคุณธรรมครูอาชีวะยุคไทยแลนด์ 4.0 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ “บริการอย่างไรสุขใจทั้งผู้ให้และ

ผู้รับ 
3. โครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม 

โครงกำรสถำนศึกษำคุณธรรมตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ ระดับชั้นปวช.1 
 1.  โครงการขยะสร้างวินัย       
 2.  โครงการห้องเรียนคุณภาพเราสร้างได้ 
 3.  โครงการสุภาพ สร้างอัตลักษณ์ 
 4.  โครงการอาชีวะสะอาดได้ ด้วยตัวเรา 
 5.  โครงการเก็บ กวาด พ้ืนที่ใช้ส่วนรวม ชั้น 1 อาคาร 2 
 6.  โครงการนักเรียนดี มีน้ าใจ 
 7.  โครงการสะอาดตามแบบอาชีวะ 
 8.  โครงการภูมิใจภักดิ์  รักในหลวง 
 9.  โครงการคุณธรรม 3 R รักษา NVC 
 10. โครงการรักษาความสะอาดในห้องเรียน 
 11. โครงการลดขยะสู่ความสะอาด 
 12. โครงการท าห้องให้เป็นห้องเรียน 
 13. โครงการ CLEAN CLASSROOM WITH OUR HANDS 
 14. โครงการพวกเราเด็กคอมพิวเตอร์รักความสะอาด 
 15. โครงการนักเรียนมีน้ าใจ 
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 16. โครงการนักเรียนดีมีน้ าใจ 
 17. โครงการห้องเรียนสะอาด ปราศจากขยะ 
 18. โครงการขยะสร้างนิสัย 
 19. โครงการประหยัดพลังงาน ด้วยเด็กแฟชั่น 
 20. โครงการห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม 
 21. โครงการงามอย่างไทย ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
 22. โครงการห้องเรียนสะอาดด้วยมือเรา 
 23. โครงการห้องเรียนสะอาด เพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม 
โครงกำรสถำนศึกษำคุณธรรมตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ ระดับชั้น ปวช.2 

1.  โครงการสะอาดเกลี้ยงเกลา พวกเราช่วยกัน 
 2.  โครงการรับผิดชอบร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
 3.  โครงการห้องเรียนสะอาด นักเรียนสดใส 
 4.  โครงการห้องเรียนสะอาด ปราศจากเชื้อโรค 
 5.  โครงการห้องเรียนสะอาด  บรรยากาศน่าเรียน 
 6.  โครงการจิตสีขาว  ชาว NVC 
 7.  โครงการขยะสร้างวินัย 
 8.  โครงการห้องเรียนสะอาด เด็กอาหารน่ารัก 
 9.  โครงการห้องเรียนสะอาด  
 10. โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้อง 654 
 11. โครงการสะอาดเกลี้ยงเกลา  พวกเราช่วยกัน 
 12. โครงการห้องน้ าสวย  ด้วยเด็กแฟชั่น 
 13. โครงการใส่ใจสถานศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 14. โครงการห้องเรียนน่าอยู่พวกหนูอยากเรียน 
 15. โครงการสองมือ สามัคคี  ท าความดี รักษาความสะอาด 
 16. โครงการห้องเรียนสะอาดปราศจากเชื้อโรค 
 17. โครงการขยะในโรงเรียน 
 18. โครงการห้องเรียนสะอาด ปราศจากขยะ 
 19. โครงการ 138 สะอาดด้วยมือของพวกเรา 
 20. โครงการจิตอาสา พาสะอาด 
 21. โครงการห้องเรียนสะอาด ด้วยเด็กเสื้อผ้าแฟชั่น 
 22. โครงการ 443 ห้องอาหารดี๊ดี 
 23. โครงการคุณธรรมทิ้งขยะให้ลงถัง  สร้างพลังที่ยั่งยืน  
โครงกำรสถำนศึกษำคุณธรรมตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ ระดับชั้นปวช.3 

1. โครงการห้องเรียนสะอาด  บรรยากาศน่าเรียน 
 2. โครงการพัฒนาห้องน้ า 
 3. โครงการรักษาความสะอาดง่าย ๆ เด็กคอมก็ท าได้ 
 4. โครงการรักษ์ห้องเรียนของเรา 
 5. โครงการอาคารสะอาด ปราศจากขยะ 
 6. โครงการห้องเรียนสะอาด บรรยากาศดี๊ดี 
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 7. โครงการร่วมมือ ร่วมใจ สร้างสิ่งใหม่ให้วิทยาลัย 
 8. โครงการห้องเรียนสะอาด ด้วยมือเรา 
 9. โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้อง 333  
 10. โครงการห้องเรียนสะอาดได้ด้วยมือเรา 
 11. โครงการเพื่อนเตือนเมื่อพูดค าหยาบ 
 12. โครงการน้ าใจงามยามได้ช่วยเหลือกัน 
 13. โครงการห้องเรียนสะอาด ช่วยกวาดช่วยเก็บ 
 14. โครงการห้องเรียนสะอาด เพราะเราร่วมมือ 
 15. โครงการพัฒนาสะอาดห้องผลิตภัณฑ์ 
 16. โครงการห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน 
โครงกำรสถำนศึกษำคุณธรรมตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ ระดับชั้นปวส.1 

1. โครงการน้ าใจ น้ ามือ น้ าค า สร้างสรรค์คุณธรรม 
 2. โครงการอาชีวะน่าอยู่  ด้วยสองมือเรา 
 3. โครงการห้องเรียนสะอาด ด้วยมือเรา 
 4. โครงการห้องน้ าสะอาดด้วยมือเรา 
 5. โครงการรักษาความสะอาดในห้องเรียน 
 6. โครงการสามัคคี คือพลัง 
 7. โครงการสะอาดด้วยมือพวกเรา 
 8. โครงการห้องเรียนสะอาดด้วยสองมือเรา 
 9. โครงการห้องเรียนสะอาดด้วยมือเรา 
 10. โครงการห้องเรียนสะอาดปราศจากขยะ 
 11. โครงการชาวเรือมีน้ าใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมรักษาวัฒนธรรม 
 12. โครงการมีน้ าใจ ใจสัมพันธ์ 
 13. โครงการจัดระเบียบชั้นวางกระเป๋าหน้าห้องสมุด 

14 . โครงการห้องจะน่าเรียน ถ้าเราหมั่นเพียรท าความสะอาด 
15. โครงการห้องเรียนสะอาดตา 
16. โครงการห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน  
17. โครงการห้องเรียนสะอาดด้วยมือเรา 
18. โครงการคนดีมีน้ าใจ 
19. โครงการห้องน้ าสะอาด วิทยาลัยน่าอยู่ 
20. โครงการไหว้วันละนิด จิตแจ่มใส 
21. โครงการห้องเรียนสวย ด้วยมือเรา 
22. โครงการปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี 
23. โครงการกินถูกที่ ทิ้งถูกทาง ปราศจากขยะ 
24. โครงการท าดีมีน้ าใจ หัวใจชาวอาชีวะ 
25. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดประดู่พัฒนาราม 
26. โครงการจิตอาสาพาห้องเรียนสะอาด 
27. โครงการห้องเรียนปฏิบัติสะอาดเป็นระเบียบ 
28. โครงการการเรียนยุคใหม่ ใส่ใจความสะอาด 
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โครงกำรสถำนศึกษำคุณธรรมตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ ระดับชั้น ปวส.2 
1.  โครงการโรงอาหารสะอาดด้วยมือเรา 

 2.  โครงการอาชีวนครศรีฯ มีสัมมาคารวะ 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานศึกษาคณุธรรมแกผู่บ้ริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 

1. สถานศึกษาไดด้ าเนินการใหค้วามรู้และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคณุธรรมแก่ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียนร่วมกัน 

√  

2. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุม่
ผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุ่มผูเ้รียน ด้วยความสมัครใจ เตม็ใจและโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกคน 

2. สถานศึกษาได้ก าหนดคณุธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา คือ สุภาพ สะอาด มนี้ าใจ พฤติกรรมที่
พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร     กลุ่มครู  บุคลากร
ทางการศึกษา และกลุ่มผูเ้รียน ด้วยความสมัครใจ 
เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

√  

3. สถานศึกษาจดัให้กลุม่ผู้บริหาร กลุ่มครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผูเ้รียนจดัท า
โครงการคณุธรรม จรยิธรรม และก าหนดเป้าหมาย 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุม่ 

3. สถานศึกษาจดัให้กลุม่ผู้บริหาร กลุ่มครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผูเ้รียนจดัท า
โครงการคณุธรรม จรยิธรรม และก าหนดเป้าหมาย 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุม่ 

√  

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร 
กลุ่มครูและบคุลากรทางการศึกษา และกลุม่ผูเ้รียน
ด าเนินการตามโครงการคณุธรรม จริยธรรม โดยมี
การนิเทศและเสริมแรง 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร 
กลุ่มครูและบคุลากรทางการศึกษา และกลุม่ผูเ้รียน
ด าเนินการตามโครงการคณุธรรม จริยธรรม โดยมี
การนิเทศและเสริมแรง 

√  

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

√  

ระดับคุณภำพ 
ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5     5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 และ 4     4 คะแนน ด ี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2 และ 3     3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2     2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1  1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สรุปประเด็นคุณภำพและค่ำคะแนนของมำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คือ 
 ☑  ดีมาก  (5 คะแนน)   ☐  ดี  (4 คะแนน) 

 ☐  พอใช้  (3 คะแนน)   ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 

จุดเด่น  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
จุดที่ควรพัฒนำ   - 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ  - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัด 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดมอบหมายด้วยความเป็นผู้น าของผู้อ านวยการสถานศึกษา และความร่วมมือของ ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน  สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำรของสถำนศึกษำ 

 1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมาย 
ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้อ านวยการสถานศึกษาได้สรุปว่า หน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา)  ได้มอบหมายนโยบายที่ส าคัญ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของอาชีวศึกษา ที่ยึดโยงมาจาก
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ใน 6 ด้านด้วยกัน คือ  
     1) การพัฒนาหลักสูตร ต้องพัฒนาให้หลักสูตรอาชีวะให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 เน้นการคิดวิเคราะห์ และการสร้างคนให้มีคุณภาพพร้อม ๆ กับมีคุณธรรม เพิ่มรูปแบบการเรียน 
ทวิภาคีให้มากขึ้น  
    2) ผลิต พัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา แก้ปัญหาการขาดแคลนครู เน้น
ระบบการแนะแนวให้เข้มข้น มีคุณภาพ มีระบบการช่วยเหลือเด็ก และต้องมีการพัฒนาครูฝึกในสถาน
ประกอบการให้ช่วยดูแลนักศึกษาระบบทวิภาคีให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน   
     3)  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยใช้
งานวิจัยเป็นหลักในการจัดการ  ต้องพยายามขจัดปัญหาการทะเลาะวิวาทให้หมดไปให้ได้ ทุกวิทยาลัยต้อง
ช่วยกันสร้างอาชีวะให้มีความเป็นเลิศ  และต้องจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยน านโยบายสานพลัง
ประชารัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสารต้องมีความพร้อมในการเข้าถึงและน ามาใช้   
     4)  ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงบริการด้านการศึกษา
วิชาชีพ น านักเรียน นักศึกษาที่หลุดออกจากระบบให้กลับเข้ามาเรียนหรือมาอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อให้
มีอาชีพติดตัวไม่เป็นภาระให้สังคม   
     5)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างมาตรฐานและ
สร้างความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษา  ต้องมีการเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม   
     6).  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
โดยยึด พรบ.การศึกษาชาติ เป็นหลัก และต้องสร้างให้เกิดค่านิยมอาชีวศึกษา  
    ทั้ง  6  ด้านนี้ถือเป็นนโยบายและโจทย์ส าคัญท่ีจะให้ผู้บริหารสถานศึกษา ช่วยกัน
น าไปสู่ แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  และเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และมีตัวชี้วัดก ากับการ
ท างาน ขอให้น าแนวทางอริยสัจ 4 มาใช้ คือหาปัญหาให้พบ แล้วหาสาเหตุของปัญหา  แนวทางการ
แก้ปัญหา  ผลสัมฤทธิ์จะน ามาเป็นตัวชี้วัด  และขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยกันดูแลรักษาวิทยาลัยให้
ดี  ดูแล ครูและบุคลากรให้ดี และท่ีส าคัญต้องดูแลนักเรียน นักศึกษาให้ดีที่สุด เพราะจะเป็นพลังคุณภาพ
ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  และขอให้ตระหนักว่าการบริหารงานที่มีคุณภาพ 
คือ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้
และเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี ในหลายช่องทางอย่างเช่น  

- การจัดประชุมครูและและบุคลากรทางการศึกษา  
- การประชุมผู้ปกครอง  
- การประชุมสัมมนาผู้แทนสถานประกอบการ 
- การประชุมสัมมนาครูแนะแนวของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
- การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   
- การสื่อสารนโยบายต่างๆ ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาผ่าน 
  ทางกลุ่มไลน์บุคลากรของวิทยาลัยฯ   
- การพบปะ พูดคุย กับนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมหน้าเสาธง 
- การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็บไซค์และเฟชบุคค์ของวิทยาลัยฯ 

 3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ได้ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย และด าเนินงาน เพ่ือให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
เช่น โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ , โครงการลดปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียน , โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน , โครงการจัดท าแผนการเรียนและ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ , โครงการกิจกรรมวันนักประดิษฐ์ , โครงการวิจัยระดับความพอใจของภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศท่ีมีต่อสถานศึกษา , โครงการคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา , โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา , โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร , โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน , โครงการพัฒนาสื่อการจัดการ
เรียนการสอน , โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ , โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า
ของนักเรียน นักศึกษาและคัดกรองผู้เรียน , โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการบทบาทและหน้าที่ของ
ครูที่ปรึกษา , โครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน , โครงการบริการวิชาชีพ , โครงการประชุมสัมมนา
เจ้าหน้าที่งานปกครอง , โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ , โครงการปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ  
เป็นต้น 

๔. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
กิจกรรม และเป้าหมายที่ก าหนด 

๕. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ      
ในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสงักัดมอบหมาย    
ได้อย่างถูกต้อง 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ   
ในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสงักัดมอบหมายได้
อย่างถูกต้อง 

√  

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการ
สื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรยีนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครฐัและเอกชนได้รู้ 
และเข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายได้เป็นอย่างด ี

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการ
สื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรยีนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครฐัและเอกชนได้รู้ 
และเข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายได้เป็นอย่างด ี

√  

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน 
ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายและด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเรจ็ตามเปา้หมาย 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน 
ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายและด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเรจ็ตามเปา้หมาย 

√  

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายที่ก าหนด 

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายที่ก าหนด 

√  

5. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนา 
ต่อไป 

5. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนา
ต่อไป 

√  

ระดับคุณภำพ 
ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5     5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 และ 4     4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2 และ 3     3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2     2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1  1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สรุปประเด็นคุณภำพและค่ำคะแนนของมำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 คือ 
 ☑  ดีมาก  (5 คะแนน)   ☐  ดี  (4 คะแนน) 

 ☐  พอใช้  (3 คะแนน)   ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 

จุดเด่น   ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

จุดที่ควรพัฒนำ  - 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ  - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

ประเด็นกำรประเมิน 1 
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมด
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ 
ก.ค.ศ.    ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 
แล้วแต่กรณี 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำรของสถำนศึกษำ 
 จัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอกับจ านวนผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มี
จ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรยีนทั้งหมดตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ 
ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 
2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนเอกชนในระบบ 
พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณ ี

สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มี
จ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรยีนทั้งหมด
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55       
ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557  จ ำนวนครูทั้งสิ้น 
130  คน จ ำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น 4,259 คน  
ฉะน้ันอัตรำส่วนครู  1 คน : ผู้เรียน  33 คน 

√  

ประเด็นกำรประเมิน 2 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่จบ

การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำรของสถำนศึกษำ 

 ตำรำงท่ี 1  แสดงจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
ล ำดับที่ ประเภทบุคลำกร จ ำนวน (คน) ค่ำร้อยละ 
1 ข้าราชการครู 78 60.00 
2 พนักงานราชการ (ครู) 9 6.92 
3 ครูอัตราจ้าง 43 33.08 

รวม 130 100 
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ตำรำงท่ี 2  แสดงจ ำนวนครูผู้สอนที่มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับสำขำที่สอน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
ล ำดับที่ ประเภทบุคลำกร จ ำนวน (คน) ค่ำร้อยละ 

1 ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาสัมพันธ์กับ  สาขาท่ีสอน 130 100 
2 ครูผู้สอนไม่มีวุฒิการศึกษาสัมพันธ์กับสาขาที่สอน 0 0 

รวม 130 100 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้
ครูผูส้อนในแต่ละรายวิชาทุกคนเปน็ผู้ที่จบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาทีส่อน หรือเป็นผู้ทีไ่ด้เข้า
รับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเตมิตรงหรือสัมพันธ์
กับรายวิชาที่สอน 

สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้
ครูผูส้อนในแต่ละรายวิชาทุกคนเปน็ผู้ที่จบ
การศึกษาตรงหรือสมัพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
หรือเป็นผู้ทีไ่ด้เข้ารับการศึกษาหรอืฝึกอบรม
เพิ่มเตมิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
จ านวนครูทั้งสิ้น 130  คน  จบการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 130 คน      
คิดเป็นร้อยละ 100 

√  

ประเด็นกำรประเมิน 3 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม

ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 
ชั่วโมงต่อปี 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำรของสถำนศึกษำ 
ตำรำงท่ี 1  แสดงจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ล ำดับที่ ประเภทบุคลำกร จ ำนวน (คน) ค่ำร้อยละ 
1 ข้าราชการครู 78 60.00 
2 พนักงานราชการ (ครู) 9 6.92 
3 ครูอัตราจ้าง 43 33.08 

รวม 130 100 
  

ตำรำงท่ี 2  แสดงจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรฝึกอบรมและพัฒนำให้สัมพันธ์กับสำขำวิชำที่สอน     
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ล ำดับที่ ประเภทบุคลำกร จ ำนวน (คน) ค่ำร้อยละ 
1 ครูผู้สอนที่ได้รับการฝึกอบรมสัมพันธ์

กับสาขาท่ีสอนครบ 10 ชม./ปี 
130 100 

2 ครูผู้สอนที่ได้รับการฝึกอบรมสัมพันธ์
กับสาขาท่ีสอนไม่ครบ 10 ชม./ปี 

0 0 

รวม 130 100 
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ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครู  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรมประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไมน่้อยกว่า 10 
ช่ัวโมงต่อป ี

จ านวนครูทั้งสิ้น 130 คน สถานศึกษา ส่งเสรมิ 
สนับสนุน ก ากับดูแล ได้ศึกษา ฝึกอบรมประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพท่ี
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาทีส่อน จ านวน 130  
คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

√  

ประเด็นกำรประเมิน 4 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์

มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วย
การก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนและหน่วยงานภายนอก         
ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

ตำรำงท่ี 1  แสดงจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
ล ำดับที่ ประเภทบุคลำกร จ ำนวน (คน) ค่ำร้อยละ 
1 ข้าราชการครู 78 60.00 
2 พนักงานราชการ (ครู) 9 6.92 
3 ครูอัตราจ้าง 43 33.08 

รวม 130 100 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มี
จ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือ
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่า
ด้วยการก าหนดจ านวนครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 
แล้วแต่กรณ ี

สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มี
จ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตาม
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันท่ี 22 
มกราคม 2557  ถ้าตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังต้องได้  อัตรา สถานศกึษามี 130 
อัตรา คิดเป็น ร้อยละ 100 
 

√  
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ประเด็นกำรประเมิน 5  
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศ   

เกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 1. โครงการอบรมครูเพ่ือเลื่อนวิทยะฐานะ 
 2. สนับสุนนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
 3. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
              วิชาชีพ 

ตำรำงท่ี 1  แสดงจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
ล ำดับ

ที ่
ประเภทบุคลำกร 

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1 ข้าราชการครู 78 60.00 
2 พนักงานราชการ (ครู) 9 6.92 
3 ครูจ้างสอน 43 33.08 

รวม 130 100 
 

ตำรำงท่ี 2  แสดงจ ำนวนครูผู้สอนที่ได้รับกำรประกำศเกียรติคุณจำกหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอก              
               ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
ล ำดับ

ที ่
ประเภทบุคลำกร 

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1 ครูผู้สอนที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ 10 7.69 
2 ครูผู้สอนที่ไม่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ 120 92.31 

รวม 130 100 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการประกาศ   
เกียรติคณุยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 
 

สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการประกาศ
เกียรติคณุยกย่องความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ร้อยละ 7.69 
ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด 

√  
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ระดับคุณภำพ 
ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สรุปประเด็นคุณภำพและค่ำคะแนนของมำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 คือ 

 ☑  ดีมาก  (5 คะแนน)   ☐  ดี  (4 คะแนน) 

 ☐  พอใช้  (3 คะแนน)   ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 

จุดเด่น   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

จุดที่ควรพัฒนำ   - 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ   - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท า       การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ของผู้เรียน      การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม การส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม           การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงคนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 งบด ำเนินกำร  หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าท่ีดิน             
และสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร       
ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 

ประเด็นกำรประเมิน 1 
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน 

โครงการ กิจกรรมต่างๆ 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1.  งานวางแผนและงบประมาณแจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอโครงการเพ่ือเข้า

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2.  งานวางแผนและงบประมาณรวบรวมโครงการ  และจัดท าแผนปฏิบัติราชการฉบับร่าง 
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3.  ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  เพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

4.  งานวางแผนและงบประมาณจัดสรรงบประมาณได้แก่  แผนกวิชา/ งาน/ ผู้รับผิดชอบตาม
แผนปฏิบัติราชประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ 

5.  ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
6.  งานวางแผนและงบประมาณ  ควบคุม  ตัดจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปี 
7.  ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
8.  งานวางแผนและงบประมาณรวบรวมเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษามีแผนปฏิบตัิงานประจ าปี มีการจดัสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ 

สถานศึกษามีแผนปฏิบตัิงานประจ าปี มีการ
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ 

√  

 ประเด็นกำรประเมิน 2 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20    

ของงบด าเนินการ 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อปุกรณ์และสื่อ
ส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
ของงบด าเนินการ 
 

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อปุกรณ์และสื่อ
ส าหรับการเรียนการสอนร้อยละ 23.91 ของ
งบด าเนินการ 

√  

 

 

 

 

 



๗๔ 
 

 

ประเด็นกำรประเมิน 3 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ

วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
รำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก  และอุปกรณ์  และสื่อส ำหรับบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพฯ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
จ ำนวนเงิน 

รวม 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน 147,956 - 147,956 
2 โครงการ Fix it Center 875,000 - 875,000 
3 โครงการจดัตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง) - 99,175 99,175 
4 โครงการจดัตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ณ  ต าบลเสาเภา) - 71,879 71,879 
5 โครงการจดัตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม)  125,000  125,000 
6 ระยะสั้น 77,284 - 77,284 
7 โครงการอาชีวปริทรรศน ์ - 23,243 23,243 
8 โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ  สรา้งรายได้ประชาชน - 51,630 51,630 
9 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ - 6,100 6,100 
 รวมท้ังสิ้น 1,100,240 377,027 1,477,267 

 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสรมิ สนับสนุนให้
ผู้เรยีนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสรมิ สนับสนุน
ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการ
วิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม 
ร้อยละ 2.95  ของงบด าเนินการ 

√  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 
 

 

ประเด็นกำรประเมิน 4 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
รำยจ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท ำ  และด ำเนินกำรประกวด  จัดแสดง 

โครงกำร  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ ์ งำนสร้ำงสรรค ์ หรืองำนวิจัย 
ประจ ำปีกำรศกึษำ  2560 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนเงิน 

รวม ภำคเรียนที่ 
1 ภำคเรียนที่ 2 

1 โครงการส่งเสริมการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 504,000 - 504,000 

 
- ค่าวัสดุ + ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แผนกวิชาผ้าฯ) - 47,700 47,700 

 
- ค่าวัสดุ + ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แผนกวิชาคหกรรมฯ) - 41,105 41,105 

 
- ค่าวัสดุ + ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แผนกวิชาอาหารฯ) - 22,095 22,095 

 
- ค่าวัสดุ + ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แผนกวิชาสัมพันธ์ฯ) - 16,365 16,365 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 55,000 - 55,000 
3 โครงการอาชีวปริทรรศน์ - 15,225 15,225 
4 โครงการกิจกรรมวันนกัประดิษฐ ์ 20,000 - 20,000 
5 โครงการแข่งขันทักษะระดับสถานศึกษา  ภาค  ชาติ - 230,585 230,585 
6 โครงการแข่งขัน อวท. ระดับภาค และระดับชาต ิ - 132,365 132,365 
7 โครงการรายงานการประเมินผลการปฏบิัติงานโครงการ - 14,996 14,996 
8 โครงการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาคใต้ - 18,339 18,339 
9 โครงการเชิญวิทยากรและภูมปิัญญาท้องถิ่น - 30,000 30,000 

10 โครงการสนับสนุนนักศึกษาปัญญาเลิศ (ส่งเสริมการฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขัน) - 50,000 50,000 
11 โครงการจัดหาวัสดุฝึกวิชาชพีวิทยาศาสตร์ - 46,177 46,177 
12 โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย  รัการอ่าน  การพูดสุนทรพจน ์ - 2,000 2,000 
13 โครงการแข่งขันทักษะประวัติศาสตร์ชาติไทย - 2,000 2,000 
14 โครงการแข่งขันมารยาทไทย - 2,000 2,000 
15 โครงการชิงถ้วยสานสัมพันธ์ศรีนครเครือข่ายจีน - 25,000 25,000 
16 โครงการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ "ชุดราตรีเส้นใยปอจากกระสอบป่าน" - 12,700 12,700 
17 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร - 15,095 15,095 
18 โครงการแข่งขันโครงการเย็บร้อยค่อยจบี  ประดิษฐ์ใบตอง  ระดับชาติ - 13,106 13,106 
19 โครงการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  "ไก่แก้บน" - 5,570 5,570 
20 โครงการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "น้ าพริกท ามัง" - 6,155 6,155 
21 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "โคมไฟเชือกควั่นจากหญา้แฝก" - 25,000 25,000 
22 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. (แผนกวิชาสัมพันธ์) - 4,000 4,000 
23 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. (แผนกวิชาคหกรรมฯ) - 10,110 10,110 
24 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. (แผนกวิชาสัมพันธ์) - 10,994 10,994 
25 โครงการตัดเย็บสิ่งประดิษฐ์ - 8,770 8,770 
26 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ - 50,569 50,569 
27 โครงการวันนักประดิษฐ ์(ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาอาหารฯ) 4,950 - 4,950 
28 โครงการพี่สอนน้องประดิษฐ์ตุ๊กตาการบธู (ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาคหกรรมฯ) 1,950 - 1,950 
29 โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้วยเศษผ้าพัฒนาแนวคิดนักประดิษฐ์รุ่นใหม่(ผ้าฯ) 2,100 - 2,100 
30 โครงการนักเรียน นักคิด ชวนกันประดษิฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ (คอมฯ) 7,100 - 7,100 
31 โครงการอาชีวะสรา้งฝายถวายพ่อ (ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาอาหารฯ) 6,300 - 6,300 

 
ยอดยกไป 579,000 777,578 1,356,578 

 
 



๗๖ 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน ร้อยละ 5.14  ของงบด าเนินการ 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน 
ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำ

ด ำเนินกำรได ้

สรุปผล 

ผ่ำน ไม่
ผ่ำน 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนนุ การจัดท าการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
สิ่งประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของงบด าเนนิการ 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม 
สนับสนนุ การจัดท าการประกวด 
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียน     ร้อยละ 
5.14  ของงบด าเนินการ 
 

√  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 
 

 

ประเด็นกำรประเมิน 5 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการ
ด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

รำยจ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  กิจกรรม   
ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำง  ควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560 
 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนเงิน 

รวม 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

1 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกยีรติ        531,956               -         531,956  
2 โครงการวันส าคัญของชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตรยิ ์          57,811         13,740         71,551  
3 โครงการวันไหว้ครู           6,850               -            6,850  
4 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน        157,200               -         157,200  
5 โครงการแข่งขันกีฬาอาชวีะเกมส์ระดับจังหวัด          54,050               -           54,050  
6 โครงการส่งเสริมองค์การนักวิชาชพีและสมาชิกองค์การ               -         183,700       183,700  
7 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ           5,000               -            5,000  
8 โครงการสัมมนาคณะกรรมการองค์การนักวิชาชพี          30,000               -           30,000  
9 โครงการแข่งขันกีฬาอาชวีะเกมส์ระดับจังหวัด  ภาค  และชาต ิ           5,850               -            5,850  

10 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ          40,440         76,283       116,723  
11 โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพระดบัสถานศึกษา ภาค ชาต ิ          20,000         65,458         85,458  
12 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม           2,000               -            2,000  
13 โครงการคัดเลือกชมรมวิชาชีพดีเด่น           2,990           2,250          5,240  
14 โครงการ รด. จิตอาสา           5,532               -            5,532  
15 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา          75,200               -           75,200  
16 โครงการภาษาพาเพลิน           5,000               -            5,000  
17 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา          14,675               -           14,675  
18 โครงการปรับทัศนคตินักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ          10,290               -           10,290  
19 โครงการกีฬาหมากลอ้มต้านยาเสพติด           9,995               -            9,995  
20 โครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม          16,320               -           16,320  
21 โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ          34,560               -           34,560  
22 โครงการบริจาคโลหิต           2,250           2,250          4,500  
23 โครงการสัมมนาครูฝึกร่วมกับสถานประกอบการ          77,232               -           77,232  
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการฝึกอาชีพ          52,220               -           52,220  
25 โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ          10,593               -    10,593 
26 โครงการปฏิบัติธรรมในวันธรรมสาวนะ           3,000               -    3,000 
27 โครงการแข่งขันกีฬาลีลาส           2,750               -    2,750 
28 โครงการขยับกายสบายชวีี           4,236               -    4,236 
29 โครงการสมาชิกองค์การนักวิชาชีพมีคุณธรรมน ามาซ่ึงรางวัล               -           22,814  22,814 
30 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา        106,019               -    106,019 
31 โครงการมุทิตาจิต        120,000               -    120,000 
32 โครงการพัฒนาจิต        102,625               -    102,625 

  ยอดยกไป     1,566,644       366,495  
 

1,933,139 



๗๘ 
 

 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนเงิน 

รวม 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

  ยอดยกมำ     1,566,644       366,495     1,933,139  
33 โครงการทัศนศึกษาดูงาน        182,620               -         182,620  
34 โครงการสัมมนานักศึกษาหลังเรียนรู้ (แผนกวิชาการตลาด)           1,500               -            1,500  
35 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกเรียนรู้สถานประกอบการ          25,125               -           25,125  
36 โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพยุวมัคคุเทศก์น้อย               -           10,000         10,000  
37 โครงการคุณธรรม  จริยธรรม               -           10,000         10,000  
38 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา               -         150,000       150,000  
39 โครงการทัศนศึกษาดูงาน               -         602,000       602,000  
40 โครงการอาชีวศึกษาเข้มแข็งร่วมแรงออกก าลังกาย               -             3,487          3,487  
41 โครงการเสริมสร้างความรักสามัคคีในองค์กร และตอบสนองนโยบายจังหวัด               -         183,700        183,700          
42 โครงการมาฆาบูชา  แห่ผ้าขึ้นธาต ุ               -             2,840          2,840  
43 โครงการกวนข้าวมธปุายาส               -             2,998          2,998  
44 โครงการเดนิทางไกลอยู่ค่ายพกัแรมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง               -           71,696         71,696  
45 โครงการปฏบิัติธรรมในวันธรรมสวนะภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง               -             2,888          2,888  
46 โครงการประชุมทางวชิาการองค์การนกัวชิาชีพระดบัจังหวัด  ภาค  และชาต ิ               -           62,288         62,288  
47 โครงการกีฬาสานสัมพันธแ์ผนกภายใต้หลักปรัชญาพของเศรษฐกิจพอเพียง               -             9,165          9,165  
48 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน          26,340         12,099         38,439  
49 โครงการชิงถ้วยสานสัมพันธ์ศรีนครเครื่อข่ายจีน               -           15,000         15,000  
50 โครงการพัฒนาคนดี  คนเก่ง        183,033       161,880       344,913  

  รวมยอด 
    

 1,985,262  1,666,536    3651,798  

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการ
ด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 7.28 ของงบด าเนินการ 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสรมิ สนับสนุน การ
จัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทนูพระมหากษตัริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
 

สถานศกึษามีรายจ่ายในการส่งเสรมิ สนับสนุน 
การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทดิทูน
พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสรมิการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 7.28 
ของงบด าเนินการ 
 

√  

  
 



๗๙ 
 

 

ระดับคุณภำพ 
ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สรุปประเด็นคุณภำพและค่ำคะแนนของมำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 คือ 

 ☑  ดีมาก  (5 คะแนน)   ☐  ดี  (4 คะแนน) 

 ☐  พอใช้  (3 คะแนน)   ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 

จุดเด่น  มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 

จุดที่ควรพัฒนำ   - 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ   - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5   ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนครภุัณฑ์ และด้ำน
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษามี
การก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และมีการ
ก ากับดูแล  ในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมทั้งมีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูล
ทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ  และการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ 
และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด และมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  และ เกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 ประเภท 

 ระบบฐำนข้อมูล  หมายถึง  การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ เพ่ือบ ารุงรักษา
ข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการ
และลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล 

ประเด็นกำรประเมิน 1 
 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม และปลอดภัย 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 1. ค าสั่งแต่งตั้งดูแลความสะอาดและค าสั่งจัดตั้งเวรยามรักษาการณ์ 
 2. โครงการปรับภูมิทัศน์ 
 3. จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์เครื่องมือและวัสดุ ส าหรับใช้ท าความสะอาด 
 4. โครงการบรรจุน้ ายาดับเพลิง 



๘๐ 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย 

สวยงาม และปลอดภัย 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภมูิ
ทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรยีบร้อย สวยงาม 
และปลอดภัย 

สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม และปลอดภัย 

√  

ประเด็นกำรประเมิน 2 
สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน           

ศูนย์วิทยบริการและอ่ืน ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 1.ค าสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
 2.ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานอาคาร ดูแล ซ่อมแซม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งาน 
 3.มีระบบการดูแล ซ่อมแซม ตรวจสอบ รายงานผล อย่างชัดเจน 
 4.มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา งานเชื่อม งานก่อสร้าง งานดูแลความสะอาดอาคาร 
ห้องน้ าและตรวจสอบ อย่างชัดเจน 
 5. มีการวัดประเมินผลการท างานอย่างชัดเจน 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน            

ศูนย์วิทยบริการและอ่ืน ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานท่ี  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทย
บริการและอื่น ๆ ให้มสีภาพที่พร้อมใช้งาน มีความ
ปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคาร
สถานท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  
ศูนย์วิทยบริการและอื่น ๆ ให้มสีภาพท่ีพร้อมใช้
งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อยสวยงาม 

√  

ประเด็นกำรประเมิน 3 
สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอ 

และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 



๘๑ 
 

 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้จัดการเรียนการสอนโดยจัดให้มีจ านวนครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ประจ าแผนกวิชาที่เหมาะสมกับการใช้งานนักเรียน 
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชจัดให้มีโครงการจัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่เสมอ  
พร้อมทั้งโครงการจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจ าปีการศึกษาและจัดการวัสดุ  อุปกรณ์และครุภัณฑ์  
คอมพิวเตอร์  ให้กับครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอ  

และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ 
การบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ     
และ  มีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรยีน
การสอน 

สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ 
การบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ  
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการ
เรียนการสอน 

√  

ประเด็นกำรประเมิน 4 
สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 

4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
 1. มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
 2. มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 

3. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรสและก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
 4. มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
 5. มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ปีการศึกษา 2560 
2. โครงการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
3. โครงการปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัย 
4. โครงการปรับปรุงห้องอินเตอร์เน็ต 
5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะและเก้าอ้ีห้องอินเตอร์เน็ต 
6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับตรวจเช็คระบบเครือข่าย 
7. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปริ้นเตอร์ 
8. โครงการอบรมการใช้โปรแกรมศูนย์ก าลังคน 
9. โครงการอบรมการใช้โปรแกรม e-Portfolio 
10. โครงการพัฒนา Application 4Real 

 
 



๘๒ 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 5 

ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมลู อย่างน้อย 4 
ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
1. มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจาก
ภายในและภายนอก 
2. มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล
อย่างชัดเจน 
3. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไว
รสและก าจดัไวรสัในเครื่องลูกข่าย 
4. มีฐานข้อมลูมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
5. มีการส ารองฐานข้อมลูอย่างสม่ าเสมอ 

สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมูล 5 
ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

√  

 
ประเด็นกำรประเมิน 5 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จาก
การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน นักศึกษา มีการใช้งานระบบบริหาร

จัดการอาชีวศึกษา RMS 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จาก
การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพด้วยระบบ RMS ร้อยละ 100 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษาส่งเสรมิให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรยีน สามารถใช้ประโยชน์จากการ
บริหารจดัการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 
 

สถานศึกษาส่งเสรมิให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์
จากการบริหารจดัการฐานข้อมลูสารสนเทศ 
อย่างมีคุณภาพด้วยระบบ RMS รอ้ยละ 100 

√  

 

 

 



๘๓ 
 

 

ระดับคุณภำพ 
ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สรุปประเด็นคุณภำพและค่ำคะแนนของมำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 คือ 
 ☑  ดีมาก  (5 คะแนน)   ☐  ดี  (4 คะแนน) 

 ☐  พอใช้  (3 คะแนน)   ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 

จุดเด่น  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

จุดที่ควรพัฒนำ   - 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ  - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6  ระดับคุณภำพในกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นกำรประเมิน 1 
 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม     
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 1.  งานวางแผนและงบประมาณแจ้งผู้รับผิดชอบ  คือ  งานความร่วมมือ  งานทวิภาคี  งานแนะ
แนว  งานหลักสูตร  และแผนกวิชาต่างๆ  เขียนโครงการเพ่ือระดมทรัพยากร 
 2.  ขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 3.  โครงการสัมมนาครูฝึกร่วมกับสถานประกอบการ (ร่วมกับลงนามความร่วมมือ) 
 4.  โครงการศึกษาดูงานนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 
 5.  โครงการเชิญวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.  โครงการศึกษาดูงานพัฒนาความรู้ศักยภาพครู (แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ) 
 7.  โครงการการสร้างเครือข่ายงานวิจัย 
 8.  โครงการวันไหว้ครู 
   ฯลฯ 

 

 



๘๔ 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม     

สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสาน
ความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม     
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพื่อระดม
ทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสาน
ความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม     
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพื่อ
ระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

√  

ประเด็นกำรประเมิน 2 
สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการ

จัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของ
ผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 1. โครงการสัมมนาครูฝึกร่วมกับสถานประกอบการและพิธีลงนามความร่วมมือ 
 2. โครงการจัดท าแผนฝึกวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 

ตำรำงแสดงสัดส่วนควำมร่วมมือของจ ำนวนสถำนประกอบกำรต่อจ ำนวนผู้เรียน 
 
 

แผนกวิชำ/สำขำงำน 

 
จ ำนวน
นักเรียน 
(คน) 

จ ำนวนสถำน
ประกอบกำร  
ทีใ่หค้วำม
ร่วมมือ 

สัดส่วนสถำน
ประกอบกำร   
1 แห่ง ต่อ

ผู้เรียนไม่เกิน 
40 คน 

สรุป 
 

ผ่ำน 
 

ไม่ผ่ำน 

การตลาด 99 62 1 : 1.59 √  
อาหารและโภชนาการ 209 41 1 : 5.09 √  
คหกรรมศาสตร์ 86 46 1 : 1.86 √  
โรงแรมและบริการ 28 168 1 : 6.00 √  
การท่องเที่ยว 43 11 1 : 3.90 √  
การบัญชี 61 30 1 : 2.03 √  

รวม 526 358 1 : 1.46 √  

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการ

จัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของ
ผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน  โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียน 1.46 

 

 



๘๕ 
 

 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีร่วมมือในการจัด
การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือดา้นการศึกษาดู
งานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรอืหลายด้าน โดยมี
สัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 
40 คน 

สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือใน
การจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้าน
การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้าน
การศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายดา้น  โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ      
1 แห่ง ต่อผู้เรียน 1.46 คน 

√  

ประเด็นกำรประเมิน 3 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียน        
การสอน 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 1. โครงการเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร 
 2. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักศึกษาแผนกวิชาเลขานุการ 
 3. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์มาพัฒนาผู้เรียน 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียน        
การสอน 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบคุคล 
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วม
พัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจาก
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ 
วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน 

√  

   
 

 

 

 

 



๘๖ 
 

 

ประเด็นกำรประเมิน 4 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1.  ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา  โดยผ่านครูที่ปรึกษาหรือประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน 
นักศึกษาทราบ 
2.  ครูที่ปรึกษาส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่คัดเลือกแล้วส่งงานแนะแนวฯ  หรือนักเรียน 
นักศึกษาสมัครโดยตรงที่ 
     ห้องแนะแนวฯ หรือตามหน่วยงานที่ประกาศรับสมัครทุน 
3.  แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาในแต่ละทุน 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2560 และจ ำนวนทุนกำรศึกษำ 
ระดับชั้น 

ปวช. 
ระดับชั้น 

ปวส. 
รวม

จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนผู้บริจำคทุน จ ำนวนเงิน วัน/เดือน/ปี 
ที่มอบทุน 

สัดส่วน  
1 ทุน ต่อ
ผู้เรียน
ร้อยละ  

2,765 1,494 4,259 86 681,500 8 มิ.ย.60 49.52 
   รวม   86  ทุน รวม  681,500 บำท   
 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุน ต่อผู้เรียนร้อยละ  49.52 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบคุคล 
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 
โดยมสีัดส่วน 1 ทุน ต่อผูเ้รียนไม่เกิน 100 คน 
 

สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจาก
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุน ต่อผู้เรียน  
ร้อยละ  49.52 

√  

 

 

 

 

 

 



๘๗ 
 

 

ประเด็นกำรประเมิน 5 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง  
หรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยมีการประสานความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา ดังนี้ 
ตำรำงแสดงควำมร่วมมือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง      

ในกำรบริจำคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนๆ 
 

ล ำดับ
ที ่

บุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม 
สถำนประกอบกำร 

หน่วยงำน ที่บริจำคเงิน วัสดุ
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ฯลฯ 

 
รำยกำรที่บริจำค 

 
จ ำนวนที่
บริจำค 

 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 

 
วัน/เดือน/ปี      

ที่บริจำค 

1. นางสาวสุกาญจน์ดา ยีสุ่่นแซม เครื่อง printer HP Ink 
Advantage Wifi All-in-One 
3635 

1 เครื่อง 4,890 6 มีนาคม 2560 

2. นางละเวง ค าแหง เครื่อง printer Cannon 
G2000 

1 เครื่อง 4,950 26 ตุลาคม 
2559 

3. นายภักดี เรืองศร ี เครื่อง printer Epson L220 2 เครื่อง 9,700 26 ตุลาคม 
2559 

4. ทุนนายกสมาคมครูและ
ผู้ปกครองวิทยาลยัอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช 

ทุนการศึกษา 1 ทุน 150,000 16 มิถุนายน 
2560 

5. ทุนบริษัทสยามซิตี้ประกันภัย ทุนการศึกษา 1 ทุน 20,000 16 มิถุนายน 
2560 

6. ทุนนายกสมาคมศิษย์เก่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช 

ทุนการศึกษา 1 ทุน 50,000 16 มิถุนายน 
2560 

7. ร้านเก่งคอมพิวเตอร์  
(นายสุรศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์) 

ทุนการศึกษา 1 ทุน 10,000 16 มิถุนายน 
2560 

 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวน 7 รายการ 

 

 

 

 



๘๘ 
 

 

ผลกำรประเมนิตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได ้
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือชว่ยเหลือจาก
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุ
อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนๆ อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนนุ การ
จัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกวา่ 5 รายการ 

สถานศึกษาได้รับความร่วมมือชว่ยเหลือจาก
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
บริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่าง เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุ การจัดการ
ศึกษา จ านวน 7 รายการ 

√  

 
ระดับคุณภำพ 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สรุปประเด็นคุณภำพและค่ำคะแนนของมำตรฐำนที่ 2  ของตัวบ่งช้ี 2.6 
 ☑  ดีมาก  (5 คะแนน)   ☐  ดี  (4 คะแนน) 

 ☐  พอใช้  (3 คะแนน)   ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 
จุดเด่น   ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนำ   - 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ   - 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7  ระดับคุณภำพกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 

ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน  ก ากับดูแล ให้มีการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา และผู้เรียนที่สนใจในการประกอบธุรกิจ โดยมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และคณะครู 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. สถานศึกษามีการก าหนดแผนพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและ

ผู้เรียน ในแผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/มาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียน 

๓. สถานศึกษามีการจัดฝึกอบรมเขียนแผนธุรกิจ น าเสนอแผนธุรกิจ ศึกษาดูงาน เตรียมความ
พร้อมและพัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา 

4. สถานศึกษามีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง 

5. สถานศึกษารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จากคณะกรรมการ
ประเมินระดับอาชีวศึกษาจังหวัด/ระดับภาค/ระดับชาติ 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
๑. สถานศึกษามีการก าหนดแผนพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรยีน 
ในแผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป/ีมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 

1. สถานศึกษามีการก าหนดแผนพัฒนา
ศักยภาพศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
และผูเ้รียน ในแผนพัฒนาสถานศกึษา/
แผนปฏิบัตริาชการประจ าป/ีมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา 

√  

๒. สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพศูนย์บม่
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และได้ด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาศักยภาพศูนยบ์่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรยีน 

2. สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
และได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรยีน 

√  

๓. สถานศึกษามีการจดัฝึกอบรมเขียนแผนธุรกิจ 
น าเสนอแผนธรุกิจ ศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อม
และพัฒนาศักยภาพ และสนับสนนุการเป็น
ผู้ประกอบการแก่นักศึกษา 

๓. สถานศึกษามีการจดัฝึกอบรมเขียนแผนธุรกิจ 
น าเสนอแผนธรุกิจ ศึกษาดูงาน เตรียมความ
พร้อมและพัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนการ
เป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา 

√  

๔. สถานศึกษามีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

4. สถานศึกษามีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง 

√  

๕. สถานศึกษารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จากคณะกรรมการ
ประเมินระดับอาชีวศึกษาจังหวัด/ระดับภาค/
ระดับชาต ิ

5. สถานศึกษารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จากคณะกรรมการ
ประเมินระดับอาชีวศึกษาจังหวัด/ระดับภาค/
ระดับชาต ิ

√  



๙๐ 
 

 

ระดับคุณภำพ 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สรุปประเด็นคุณภำพและค่ำคะแนนของมำตรฐำนที่ 2  ของตัวบ่งช้ี 2.7 
 ☑  ดีมาก  (5 คะแนน)   ☐  ดี  (4 คะแนน) 

 ☐  พอใช้  (3 คะแนน)   ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 
 
จุดเด่น   มีการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และผู้เรียนที่สนใจในการประกอบ
ธุรกิจ โดยมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และคณะครู 

จุดที่ควรพัฒนำ   - 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

 

มำตรฐำนที่ 3  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร  
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการ
พัฒนารายวิชา หรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ตามหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ 

ประเด็นกำรประเมิน 1 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่
ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 สถานศึกษามีนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิคการสอน
ที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน ด าเนินการประชุมหัวหน้าแผนกวิชา กระตุ้น
ให้ครผูู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดปฏิทินส่งแผนการจัดการเรียนรู้  2  ครั้ง ต่อภาคเรียน 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูร้อยละ100จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ 

ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุก
คนจัดท าแผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชาที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบรูณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครู
ร้อยละ 100 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาที่ ถูกต้องครบถ้วน สมบรูณ์ ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายและบรูณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม  และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน 

√  
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ประเด็นกำรประเมิน 2 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ

เรียนรู้รายวิชาและมีการบันทึกหลังการสอน 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

 สถานศึกษาส่งเสริม ให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีการบันทึก
หลังการสอนและรายงานตามล าดับเมื่อสิ้นภาคเรียน 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนตามแผนการ

จัดการเรียนรู้รายวิชาและมีการบันทึกหลังการสอน 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุก
คนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู้
รายวิชาและมีการบันทึกหลังการสอน 

สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครู
ร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาและมีการบนัทึกหลังการ
สอน 

√  

ประเด็นกำรประเมิน 3 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการ

เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

กำรด ำเนินงำน / กิจกรรม / โครงกำร 
1. สถานศึกษาได้วางแผนการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความ

เข้าใจในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลรูปแบบ
ต่างๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง ได้แก่ 
      1.1 สถานศึกษาได้ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557  

     1.2 สถานศึกษามีการจัดอบรมให้ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้การวัดและ
ประเมินผลสภาพจริง โครงการพัฒนาครูด้านการทดสอบและประเมินผล การน าเสนอผลลัพธ์ในการ
จัดการเรียนรู้ แบบ STEM Education 
      1.3 สถานศึกษามีการบริหารจัดการการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้โดยน าระบบ RMS 
มาใช้ในการบันทึกผลการวัดและประเมินผลของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเข้าระบบ RMS ดูผลการเรียนของ
ตนเอง 

2. สถานศึกษาก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงของ
ครูผู้สอนให้ จัดท าแผนการวัดผลและประเมินผล โครงการสอน และแผนการสอนที่ใช้เทคนิควิธีการวัด
และประเมินผลรูปแบบต่างๆ 
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3. สถานศึกษามีการน าผลจากการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน ได้แก่ 
     3.1 จัดสอนเสริมพ้ืนฐานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 
     3.2 จัดสอนซ่อมเสริมกรณีผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินผลในกลุ่มสาระวิชา/หน่วยการเรียนรู้      
ก่อนตัดสินผลการเรียนปลายภาคเรียน 
     3.3 จัดให้มีการเรียนซ้ ารายวิชาในกรณีผู้เรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว 2 
ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ้ าภาคฤดูร้อน เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการเรียนตามเกณฑ์ก าหนด
และจบการศึกษา  

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการ

เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุก
คนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผูเ้รียน 

สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครู
ทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรยีนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรยีน 

√  

ประเด็นกำรประเมิน 4 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน      

เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 1. ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีที่
หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 2. ครูบันทึกการสอนเป็นประจ าทุกครั้งลงในสมุดบันทึกการจัดการเรียนการสอนประจ ากลุ่มของ
นักเรียนนักศึกษา 
 3. ด าเนินการนิเทศภายในติดตามการจัดการเรียนการสอน 2 ครั้งต่อภาคเรียน 
 4. รายงานผลการนิเทศภายในตามล าดับ 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน      

เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับดูแลให้ มีการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพื่อ
เป็นข้อมูลในการแกไ้ขปัญหา พัฒนาการเรยีนการ
สอนต่อไป 

สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับดูแลให้มี
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน
เพื่อเป็นข้อมูลในการแกไ้ขปัญหา พัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 

√  

ประเด็นกำรประเมิน 5 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน

รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัยอย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
  (1) การระบุปัญหา 
  (2) การระบุวัตถุประสงค์ 
  (3) วิธีการด าเนินการ 
  (4) การเก็บข้อมูล 
  (5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จาการศึกษาหรือการวิจัยไปใช้  
                          ประโยชน์ 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1) บันทึกข้อความ เรื่อง ก าหนดการส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 
2) แจ้งครูผู้สอนทุกคน 
3) เก็บรวบรวมผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
4) รายงานสรุปผลเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน

รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัยอย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
  (1) การระบุปัญหา 
  (2) การระบุวัตถุประสงค์ 
  (3) วิธีการด าเนินการ 
  (4) การเก็บข้อมูล 
  (5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จาการศึกษาหรือการวิจัยไปใช้
ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 100  จากจ านวนครูทั้งหมด 
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ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได ้
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนนุ ก ากับดูแลให้ครู
ทุกคนแก้ไขปัญหา พฒันาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวจิัยอย่างน้อย 1 
รายวิชา   ซึง่ประกอบด้วย 
(1) การระบุปญัหา 
(2) การระบุวัตถุประสงค ์
(3) วิธีการด าเนนิการ 
(4) การเก็บข้อมูล 
(5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้
ที่ได้จาการศึกษาหรือการวิจัยไปใช้ประโยชน ์
 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนนุ ก ากับดูแลให้
ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัยอย่าง
น้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบดว้ย 
(1) การระบุปญัหา 
(2) การระบุวัตถุประสงค ์
(3) วิธีการด าเนนิการ 
(4) การเก็บข้อมูล 
(5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน า
ความรู้ที่ได้จาการศึกษาหรือการวิจัยไปใช้
ประโยชน์  คิดเปน็ร้อยละ  100           
จากจ านวนครูทั้งหมด 

√  

ระดับคุณภำพ 
 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สรุปประเด็นคุณภำพและค่ำคะแนนของมำตรฐำนที่ 3  ของตัวบ่งช้ี 3.1 

 ☑  ดีมาก  (5 คะแนน)   ☐  ดี  (4 คะแนน) 

 ☐  พอใช้  (3 คะแนน)   ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 

จุดเด่น   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

จุดที่ควรพัฒนำ     -  

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ    - 

 

 

 

 



๙๖ 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของ
รายวิชาเดิมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

ประเด็นกำรประเมิน 
 1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1             
จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 
 5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี     
ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. ได้เข้าแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดท าโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษาโดยจัดซื้อเครื่อง

ฉาย โปรเจคเตอร์ และเครื่องเสียงเพ่ิมเติม ติดตั้งประจ าห้องเรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้
ครูได้ใช้สื่อการสอน 

2. มีสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามสาขางานไว้บริการครูผู้สอน ก ากับดูแลให้ครู
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

3. มีการดูแล บ ารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อ ให้มีสภาพใช้งานได้ทั้งเครื่องฉาย และเครื่อง
เสียง ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนการใช้สื่อการสอน 

4. ส ารวจการใช้สื่อและการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอนตามแผนกวิชาต่าง ๆ 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา

รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1             
จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 
 5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี    
ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี    
ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
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ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับดูแลให้ครู
ศึกษา ส ารวจข้อมลูความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุม่วิชา 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับดูแลให้
ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุม่วิชา 

√  

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับดูแลให้ครู
พัฒนารายวิชาหรือกลุม่วิชาตามขอ้ 1             
จากเอกสารอ้างอิงที่เช่ือถือได้หรือพัฒนาร่วมกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับดูแลให้
ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1  จาก
เอกสารอ้างอิงที่เช่ือถือได้หรือพัฒนาร่วมกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

√  

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนสื่อการสอนและ
ก ากับดูแลให้ครูจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ ์

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนสื่อการสอน
และก ากับดูแลให้ครูจัดการเรยีนการสอนใน
รายวิชาหรือกลุม่วิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบรูณ ์

√  

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับดูแลให้มี
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับดูแลให้
มีการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผล
ไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุม่วิชาที่พัฒนา 

√  

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตาม
ประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี       
ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
ตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1– 4 ไมเ่กิน 3 ปี   
ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

√  

ระดับคุณภำพ 
ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5     5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 และ 4     4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2 และ 3     3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2     2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1  1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สรุปประเด็นคุณภำพและค่ำคะแนนของมำตรฐำนที่ 3  ของตัวบ่งช้ี 3.2 
 ☑  ดีมาก  (5 คะแนน)   ☐  ดี  (4 คะแนน) 

 ☐  พอใช้  (3 คะแนน)   ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 

จุดเด่น  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

จุดที่ควรพัฒนำ  - 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ  - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พ.ศ.2556 และตามที่หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตรก าหนด เพ่ือคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

ประเด็นกำรประเมิน 1 
 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 1. คัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและ ท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขางาน 
 2. ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
 3. นิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
 4. วัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 
 5. สัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร้อยละ 15.90  ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคไีม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร้อยละ   
15.90  ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 

 √ 

ประเด็นกำรประเมิน 2 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย  1 ครั้ง 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 1. จัดส่งครูนิเทศไปสถานประกอบการ หน่วยงานและ ท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 
 2. ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
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 3. นิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
 4. วัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 
 5. สัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย  1 ครั้ง 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับดูแลให้   
ผู้เรยีนไดฝ้ึกประสบการณ์ทักษะวชิาชีพใน       
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับ    
สาขางานท่ีเรียน โดยให้มคีรูนิเทศก์ไปนิเทศ    
ผู้เรยีนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับดูแลให้
ผู้เรยีนไดฝ้ึกประสบการณ์ทักษะวชิาชีพใน 
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับ
สาขางานท่ีเรียน โดยให้มคีรูนิเทศก์ไปนิเทศ
ผู้เรยีนอย่างน้อย  1 ครั้ง 

√  

ประเด็นกำรประเมิน 3 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่

สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธีที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่

สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 100 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผูเ้รียน
ทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้อง
กับสาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุม่ตาม
ความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดขึน้สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
โครงการทั้งหมด 

สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับดูแลให้
ผู้เรยีนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุม่ตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ี
เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 
100 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

√  

 



๑๐๐ 
 

 

ประเด็นกำรประเมิน 4 
สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. ครูผู้สอนทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ เกิดทักษะและมี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีตามคุณลักษณะที่วิชาชีพนั้น ๆ ต้องการ 

2. มีโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2560 
3. ผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น หัวหน้าแผนกวิชาชีพต่าง ๆ ได้จัดตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา น าความรู้มาสู่การฝึกทักษะจนเกิดกิจนิสัยที่ดีในวิชาชีพ
นั้น ๆ 

4. วิทยาลัย ฯ ได้ด าเนินการใช้ข้อสอบกลางจากอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (อศจ.)                   
จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพโดยสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกร้อยละ 99.54 ของจ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษาจัดใหผู้้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด โดยมผีู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการ
ประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
ผู้เรยีนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร 

สถานศึกษาจัดใหผู้้เรียนได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมี
ผู้เรยีนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน 
สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมนิครั้งแรก   
ร้อยละ 99.54 ของจ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรา้งหลักสูตร 

√  

ประเด็นกำรประเมิน 5 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้

ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 
 



๑๐๑ 
 

 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 1.โครงการส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาปัญญาเลิศ  
 2. โครงการสมาชิกองค์การนักวิชาชีพมีคุณธรรมน ามาซึ่งรางวัลและเกียรติคุณ 

3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ 
 4. แผนกวิชาส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆ 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้

ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ร้อยละ 22.20  
ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผูเ้รียน
ได้รับรางวัล ประกาศเกยีรตคิุณยกย่องความรู้
ความสามารถ คณุธรรมจรยิธรรม จากบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนนุ ก ากับดูแลให้
ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยก
ย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม 
จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือ
องค์กรภายนอก ร้อยละ 22.20 ของ
จ านวนผู้เรียนทัง้หมด 

√  

ระดับคุณภำพ 
ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สรุปประเด็นคุณภำพและค่ำคะแนนของมำตรฐำนที่ 3  ของตัวบ่งช้ี 3.3 
 ☐  ดีมาก  (5 คะแนน)   ☑  ดี  (4 คะแนน) 
 ☐  พอใช้  (3 คะแนน)   ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 
 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 
จุดเด่น   - 

จุดที่ควรพัฒนำ  สถานศึกษาควรจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ  สถานศึกษาควรจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในสาขาวิชาต่างๆ 
เพ่ิมข้ึน 

 



๑๐๒ 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
ประเด็นกำรประเมิน 1 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

วิทยาลัยฯการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม   ไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม ได้แก่ 

1. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร 

2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
3. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ  
4. กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝนในวันเข้าพรรษา 
5. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยการบรรพชาสามเณร บวชเนกขัมมะนารี  

และเข้าค่ายจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ให้มีการจัดกจิกรรม
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสรมิ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และ
ก ากับดูแลใหผู้้เรยีนแต่ละคนเข้ารว่มกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 1 กิจกรรม 

สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ให้มีการจัด
กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 5 
กิจกรรม และก ากับดูแลใหผู้้เรยีนแต่ละคนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
 

√  

 

 

 



๑๐๓ 
 

 

ประเด็นกำรประเมิน 2 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 

กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัย ฯ จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า  6 กิจกรรม และก ากับดูแลให้

ผู้เรียนแต่ละคน  เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม ได้แก่ 

1. กิจกรรมฺ Big Cleaning Day ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

2. กิจกรรม Big Cleaning Day ในวันแม่แห่งชาติ 
3. กิจกรรมฺ Big Cleaning Day ในวันกีฬาสานสัมพันธ์แผนกวิชาภายใต้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการอาชีวะสร้างฝายถวายพ่อ 
5. โครงการนักอนุรักษ์ สร้างฝ่ายชะลอน้ า 
6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6  กิจกรรม และ

ก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ให้มีการจัดกจิกรรม
ด้านการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 
และก ากับดูแลให้ผูเ้รียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

สถานศกึษาส่งเสรมิ สนับสนุน ให้มีการจัด
กิจกรรมด้านการอนรุักษ์สิ่งแวดลอ้ม 6  
กิจกรรม และก ากับดูแลใหผู้้เรยีนแต่ละคนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

√  

ประเด็นกำรประเมิน 3 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 

กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ จ านวน 5 
กิจกรรม ได้แก่ 

1. โครงการแข่งขันกีฬาภายในประจ าปีการศึกษา 2560 
 2. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
 3. โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแผนกวิชา 
 4. โครงการขยับกายสบายชีวี 
 5. โครงการกีฬาหมากล้อมต้านยาเสพติด  

 



๑๐๔ 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 5 กิจกรรม และ

ก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ให้มีการจัดกจิกรรม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่นอ้ยกว่า 5 
กิจกรรม และก ากับดูแลใหผู้้เรยีนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ให้มีการจัด
กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 5 
กิจกรรม และก ากับดูแลใหผู้้เรยีนแต่ละคนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

√  

ประเด็นกำรประเมิน 4 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกับกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า      
1 กิจกรรม 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 5 กิจกรรม และกับกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม กิจกรรมที่ด าเนินการได้แก่ 

1. โครงการวันไหว้ครู 
2. โครงการปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โครงการมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
4. กิจกรรมส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียน 
5. โครงการกิจกรรมวันนักประดิษฐ์ 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 กิจกรรม และกับกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ให้มีการจัดกจิกรรม
ด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกับ
กับดูแลให้ผูเ้รียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า  1 กิจกรรม 

สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ให้มีการจัด
กิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 กิจกรรม และ
กับกับดูแลให้ผูเ้รียนแต่ละคนเข้ารว่มกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

√  

 

 

 



๑๐๕ 
 

 

ประเด็นกำรประเมิน 5 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม     

ในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้
ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพในงานอาชีวปริทรรศน์ 

 2. โครงการบริการวิชาชีพในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อบต.มะม่วงสองต้น 
 3. โครงการบริการวิชาชีพในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อบต.เขาพระบาท 
 4. โครงการสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มสตรี ผู้ว่างวาน คนชรา 
 5. โครงการบริการวิชาชีพคนพิการ 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม     

ในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้
ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม  โดยให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการและวิชาชีพในงานอาชีวปริทรรศน์ประจ าปีการศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ให้ผู้เรยีนใช้ความรู้ 
ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ใน
การบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแล
ให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม 

สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ให้ผู้เรยีนใช้
ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ในการบริการวชิาการ วิชาชีพ
หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรมและก ากับดูแลใหผู้้เรียนแต่ละคนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

√  

ระดับคุณภำพ 
ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สรุปประเด็นคุณภำพและค่ำคะแนนของมำตรฐำนที่ 3  ของตัวบ่งช้ี 3.4 
 ☑  ดีมาก  (5 คะแนน)   ☐  ดี  (4 คะแนน) 

 ☐  พอใช้  (3 คะแนน)   ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 
 



๑๐๖ 
 

 

จุดเด่น   เนื่องจากสถานศึกษามีความตระหนัก โดยได้จัดท าโครงการบริการวิชาชีพบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้น าความรู้จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง ซึ่ง
เป็นการสร้างทักษะและการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคน 

จุดที่ควรพัฒนำ   - 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ    - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 
 

 

มำตรฐำนที่ 4  ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรประกันคณุภำพภำยใน 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560-2561 
2. ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2560-2561 
3. รายงานผลด าเนินงานตามแผนปีงบประมาณ 2560 
4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการการประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2560 
5. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 
6. น าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดและ

การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2559-
2560 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการ           

จัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร      
ทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 2. ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. ได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. ได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 5. ได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน ผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ 
สรุปผล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เรยีน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและจดัท าแผนพฒันาการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกีย่วข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

√  

2. สถานศึกษาไดด้ าเนินงานตามแผนพัฒนาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 

2. ไดด้ าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

√  

3. สถานศึกษาได้จดัให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและจัดใหม้ีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

3. ไดจ้ัดให้มีการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

√  

4. สถานศึกษาได้จดัท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคณุภาพภายใน 

4. ไดจ้ัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

√  

5. สถานศึกษาได้จดัให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคณุภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

5. ไดจ้ัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ผลการประเมินคณุภาพภายนอก 

√  

ระดับคุณภำพ 
ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5     5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 และ 4     4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2 และ 3     3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2     2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1  1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สรุปประเด็นคุณภำพและค่ำคะแนนของมำตรฐำนที่ 4  ของตัวบ่งช้ี 4.1 
 ☑  ดีมาก  (5 คะแนน)   ☐  ดี  (4 คะแนน) 

 ☐  พอใช้  (3 คะแนน)   ☐  ต้องปรับปรุง  ( 2 คะแนน) 

 ☐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1 คะแนน) 

จุดเด่น  สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างมีคุณภาพ 

จุดที่ควรพัฒนำ   - 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ  - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ีมีกำรพัฒนำ 

ค ำอธิบำย 
 จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบร้อยละกับจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด ที่มีการประเมินตั้งแต่ตัวบ่งชี้
ที่ 1.1 - 4.1 

 ตัวบ่งชี้ท่ีมีกำรพัฒนำ มีเกณฑ์ดังนี้ 
 1. ตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ังสองอย่างในปีปัจจุบันสูง
กว่าในปีที่ผ่านมา ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา 
 2. ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพในปีที่ผ่านมา “ดีมาก” และมีระดับคุณภาพในปีปัจจุบัน “ดีมาก” 
โดยมีค่าคะแนนสูงขึ้นหรือเท่าเดิม ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา 

กำรค ำนวณ 
    

ร้อยละ =                                            x 100 
 
ประเด็นกำรประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 จ านวน 4 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งชี้ 

ตำรำงเปรียบเทียบตัวบ่งช้ีที่มีกำรพัฒนำ 
 ข้อมูลย้อนหลัง เปรียบเทียบกำรพัฒนำ พัฒนำ / 

ตัวบ่งชี้ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ไม่พัฒนำ 
 2559 2559 2560  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ระดับความพึงพอใจ
ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

5 
ดีมาก 

5 
ดีมาก 

5 
ดีมำก 

พัฒนำ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

5 
ดีมาก 

5 
ดีมาก 

5  
ดีมำก 

พัฒนำ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

5 
ดีมาก 

5 
ดีมาก 

5 
ดีมำก 

พัฒนำ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

5 
ดีมาก 

5 
ดีมาก 

5 
ดีมำก 

พัฒนำ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด้านบุคลากร 

4 
ดี 

4 
ดี 

5 
ดีมำก 

พัฒนำ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน 

4 
ดี 

4 
ดี 

5 
ดีมำก 

พัฒนำ 

จ ำนวนตวับ่งช้ีทั้งหมดท่ีมีกำรประเมิน 

จ ำนวนตวับ่งช้ีท่ีมีกำรพฒันำ 
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 ข้อมูลย้อนหลัง เปรียบเทียบกำรพัฒนำ พัฒนำ / 

ตัวบ่งชี้ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ไม่พัฒนำ 
 2559 2559 2560  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ 
ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล       

5 
ดีมาก 

5 
ดีมาก 

5 
ดีมำก 

พัฒนำ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ระดับคุณภาพในการ
ประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหาร
จัดการศึกษา 

5 
ดีมาก 

5 
ดีมาก 

5 
ดีมำก 

พัฒนำ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  ระดับคุณภาพการ
พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

- - 5 
ดีมำก 

- 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 

5 
ดีมาก 

5 
ดีมาก 

5 
ดีมำก 

พัฒนำ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

5 
ดีมาก 

5 
ดีมาก 

5 
ดีมำก 

พัฒนำ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ระดับคุณภาพในการ
จัดการศึกษา 

2 
ต้องปรับปรุง 

2 
ต้องปรับปรุง 

4 
ดี 

พัฒนำ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5 
ดีมาก 

5 
ดีมาก 

5 
ดีมำก 

พัฒนำ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

5 
ดีมาก 

5 
ดีมาก 

5 
ดีมำก 

พัฒนำ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่
มีการพัฒนา 

- - 5 
ดีมำก 

พัฒนำ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 ปีการศึกษาปัจจุบัน 2560   จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน  15  ตัวบ่งชี้ 
 ปีการศึกษาเปรียบเทียบ 2559   จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน  14  ตัวบ่งชี้ 
 จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา  14  ตัวบ่งชี ้

กำรค ำนวณ 
    

ร้อยละ =                                            x 100 

 
    

ร้อยละ =                                            x 100  = 93.33     

 

จ ำนวนตวับ่งช้ีทั้งหมดท่ีมีกำรประเมิน 

จ ำนวนตวับ่งช้ีท่ีมีกำรพฒันำ 

15 

14 
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เมื่อน ำไปพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรตัดสินซึ่งได้ก ำหนดผลจำกประเด็นกำรประเมินตั้งแต่ร้อยละ 
80.00 ขึ้นไปเทียบได้ค่ำคะแนน 5.00 โดยไม่ต้องค ำนวณ 

ระดับคุณภำพ 
 ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษโดยก าหนดผลจากประเด็นการประเมิน
ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51 - 5.00 ดีมาก 
3.51 - 4.50 ดี 
2.51 - 3.50 พอใช้ 
1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00 - 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

จุดเด่น   ระบบการประกันคุณภาพภายในมีคุณภาพ 

จุดที่ควรพัฒนำ   - 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักและความพยายาม            
แก่ผู้รับผิดชอบเป็นระยะๆ เพ่ือจะได้เกิดการพัฒนา 
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5. สรุปผลและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

5.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ผลกำรประเมิน 

ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 1   
          ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 5 ดีมาก 
          ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 5 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 2   
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5 ดีมาก 
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 5 ดีมาก 
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 5 ดีมาก 
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 5 ดีมาก 
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 5 ดีมาก 
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 5 ดีมาก 
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 5 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 3   
          ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5 ดีมาก 
          ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 5 ดีมาก 
          ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 4 ดี 
          ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 5 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 4   
          ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5 ดีมาก 
          ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 5 ดีมาก 

 
5.1.1 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”  จ านวน    14 ตัวบ่งชี้ 
5.1.2 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”   จ านวน      1 ตัวบ่งชี้ 
5.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”  จ านวน      - ตัวบ่งชี้ 
5.1.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” จ านวน      - ตัวบ่งชี้ 
5.1.5 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน      - ตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๓ 
 

 

5.2  สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

5.2.1 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ     
ภายในการอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
มำตรฐำนที่ 1  ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ  จ ำนวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
มำตรฐำนที่ 2  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  จ ำนวน 7 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล      
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  ระดับคุณภาพการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
มำตรฐำนที่ 3  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
มำตรฐำนที่ 4  ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 

 5.2.2 จุดที่ควรพัฒนำ (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

มำตรฐำนที่ 3  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 1 
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ (การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

สถานศึกษาจะพัฒนาการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในสาขาวิชาอ่ืนๆเพิ่มข้ึน 

 5.2.4 แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ (เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น) 

สถานศึกษาควรจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด
และจะสร้างความตระหนัก  ความพยายาม  ในการพัฒนาสถานศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา คณะครู
และเจ้าหน้าที่เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  

- ค ำสั่งวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช  ที ่ 521/ 2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
กำรประกันคุณภำพภำยในของวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

- ค ำสั่งวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช  ที ่ 1001 /2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรกำรประกันคุณภำพภำยในของวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช ประจ ำปีกำรศึกษำ  
2560 

- ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง         
เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
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ภาพกิจกรรมการด าเนนิงานตามโครงการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายใน                       
ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุรศักดิ์  นาคาลักษณ์ 
รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
ประธานเปดิโครงการ 

 

นายพิมนศิลป์  ทัพนันตกุล 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
กล่าวรายงาน 

 

นางสุธาทิพย์  แสนเดช 
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ด าเนินการประชุมฯ 
 
 

นางพัชรีย์  ทองขวัญ 
รายงานผลการศึกษาดูงานการรับประเมินแบบ APACC 

นายสายันต์  แสงสุริยันต์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 

วิทยากร  
บรรยายเร่ือง การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 
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ตัวแทนน าเสนอผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี ้
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ตัวแทนน าเสนอผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี ้
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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มอบของที่ระลึกแด่วิทยากร 

ประธานในพิธกีล่าวปดิโครงการ 

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ถ่ายรูปร่วมกัน และปิดการประชุม 



  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

  

  

                  วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชวทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   
                      เลขที ่เลขที ่๑๐๗๖ ๑๐๗๖ ถนนราชด าเนิน ต าบลคลงั  อ าเภอเมืองถนนราชด าเนิน ต าบลคลงั  อ าเภอเมือง  
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