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ค าน า 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ หมวด ๖ เรื่อง  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาในมาตรา ๔๗ ก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก  และมาตรา ๔๘  ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๒ การ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส่วนที่ ๒ การอาชีวศึกษา ข้อ ๒๒ ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้
มีระบบประกันคุณภาพภายในตามหลัก และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๕ เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕  ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑
การจัดการอาชีวศึกษา มีจ านวน ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ่งชี้ และส่วนที่ ๒ การฝึกอบรมวิชาชีพ มีจ านวน ๑
มาตรฐาน ๑๐ ตัวบ่งชี้ รวม ๒ ส่วน ๘ มาตรฐาน ๔๕ ตัวบ่งชี้ ให้มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  ส่วนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา มีจ านวน ๗ มาตรฐาน ๓๔
ตัวบ่งชี้  (ไม่ต้องด าเนินการตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖)  และส่วนที่ ๒ การฝึกอบรมวิชาชีพ  มีจ านวน ๑ มาตรฐาน ๑๐
ตัวบ่งชี้ รวม ๒ ส่วน ๘ มาตรฐาน ๔๔ ตัวบ่งชี้ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการด าเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือน าผลการประเมินเป็น
ข้อมูลส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 ขอขอบพระคุณ หน่วยงาน สถานประกอบการ ท้องถิ่น ชุมชน และผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นอย่างดีเสมอมา ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช และให้ความร่วมมือในการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาจนเกิดผลการประเมินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
                                                                            วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
                                                                                    ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

ก 



๕ 

 

สารบัญ 
           

            หน้า 
ค าน า ............................................................................................................................. ...………          ก 

สารบัญ ………………………………………………………………………………………………………………………          ข 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร……………………………………………………………………………………………….         ๑ 

ตอนที่ ๑  สภาพทั่วไปของสถานศึกษา ……………………………………………………………………….       ๑๔ 
๑.๑   ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา……………………………………………………………………       ๑๔ 
๑.๒   สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา………………………………………………………………       ๑๗ 
๑.๓   ระบบโครงสร้างการบริหาร..............................................................................        ๒๐ 
๑.๔   เกียรติประวัติของสถานศึกษา ………………………………………………………………       ๒๑ 
๑.๕   ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา……………       ๒๓ 
๑.๖   ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง......................................       ๒๔ 

ตอนที่ ๒  การด าเนินงานของสถานศึกษา………………………………………………………………………       ๒๕ 
๒.๑   ปรชัญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา……………………       ๒๖ 
๒.๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา………………………………………       ๒๗ 
๒.๓   มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง …………………………………………………       ๓๒ 
๒.๔   การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา………       ๓๕ 

ตอนที่ ๓  การด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา ………………………………………………       ๓๙
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา    …………………………       ๔๐ 
มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา…………………       ๕๑ 
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ……………………………………………       ๕๖ 
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  …………………………………………       ๖๙ 
มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย …………       ๗๑ 
มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจติส านึกและเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก…       ๗๕ 
มาตรฐานที่ ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา……………………………………………       ๘๙ 
มาตรฐานที่ ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น............................       ๘๓ 

ตอนที่ ๔  สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา…………………………………………………………       ๙๔ 
๔.๑   สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ……………………………………………       ๙๕ 
๔.๒   แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ……………………………………………………………       ๙๖ 

ข 



๖ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
                                             

                      หน้า 
 
 
๔.๓   ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...........................................       ๑๐๑ 
๔.๔ ผลสรุปคะแนนในภาพรวมของรายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา     ๑๐๒ 

ภาคผนวก ............................................................................................................................. ...........   ๑๐๔
    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาเพ่ือการประกัน........ ๑๐๕ 

   คุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค 



๗ 

 

 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
๑.  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชเริ่มท าการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๔ เสร็จ
สมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๒๖  เปิดท าการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๖ และ
ได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ซึ่งด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นมา
เป็นประธานในพิธี เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๖ วิทยาลัยการอาชีพ
นครศรีธรรมราช จึงถือเอาวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยฯ จะมีการจัดกิจกรรม
ขึ้นทุกปี โดยใช้ชื่อว่า “วันการอาชีพนครศรีปริทรรศน์” 

การด าเนินการในปีแรก รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต้นสังกัดบริเวณใกล้เคียง
ซึ่งมีนักเรียนมาใช้บริการจ านวนมาก โดยท าการฝึกวิชาชีพแก่นักเรียนดังกล่าว และเปิดสอนหลักสูตร
ระยะสั้นหลากหลายแก่ผู้สนใจทั่วไป 

จากศูนย์ฝึกวิชาชีพเดิมได้เพ่ิมบทบาทมากขึ้น เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศปรับปรุง
ศูนย์ฝึกวิชาชีพและโรงเรียนสารพัดช่างซึ่งเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตรพิเศษอ่ืนๆ 
รวมทั้งการสอนวิชาชีพแก่นักเรียนมัธยมศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและ
ท้องถิ่น โดยให้ยกระดับจากศูนย์ฝึกวิชาชีพเป็นวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน 
๒๕๓๔ เป็นต้นมา โดยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นในสถานศึกษา 

จนถึงปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในสาขางานต่าง ๆ ควบคู่กับหลักสูตรระยะสั้น และ
หลักสูตรอื่น ๆ ตามความต้องการของสังคม ชุมชน  สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๗  หมู่ที่ ๓  ถนนชลประทาน  ต าบลนาสาร  
อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช บนเนื้อท่ี ๗๙ ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

         ทิศเหนือ ติดต่อ       ถนนพัฒนาการ 
  ทิศใต้  ติดต่อ       ถนนชลประทาน 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ       ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ       บ้านพักครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

มีโทรศัพท์ ๐-๗๕๓๗-๘๖๑๒-๓ โทรสาร ๐-๗๕๓๗-๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔  และเว็บไซด์ 
www.nicc.ac.th ใช้ในการติดต่อสื่อสารของบุคลากรและบุคคลภายนอก ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ  

 
 
 



๒ 

 

อักษรย่อของวิทยาลัย  “วก.นศ. (NICC)” 
สีประจ าวิทยาลัย    “สีกรมท่า  สีเลือดหมู” 
คติพจน์ของวิทยาลัย  “รวมพลัง สร้างเยาวชน” 
ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย  “ต้นปาริชาต” 
ศูนย์รวมจิตใจ   “พระวิษณุกรรม” 
วันสถาปนาวิทยาลัยฯ  “วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี”  
อัตลักษณ์ของผู้เรียน  “ทักษะดี  มีคุณธรรม น าความรู้ สู่สังคม” 

          เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ  “พืชไร้ดินปลอดสารพิษ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
ปรัชญาสถานศึกษา  

“ประพฤติดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมน้ าใจ วินัยเคร่งครัด พัฒนาชุมชน” 

เป็นปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชที่มุ่งเน้นให้บุคลากร 
และนักศึกษาได้ร่วมกันคิดร่วมกันท า เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ประพฤติดี  หมายถึง  ให้บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตาม
กรอบของกฎหมายและหลักศาสนาทั้งกาย วาจา  และจิตใจ 

ฝีมือเยี่ยม  หมายถึง  ให้บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาร่วมกันฝึกฝนปฏิบัติงานให้
เกิดทักษะฝีมือท่ีช านาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ฝึกอบรมตนให้มีคุณภาพ 

เปี่ยมน้ าใจ  หมายถึง  ให้บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาได้แสดงออกถึงความมี
คุณธรรมทางจิตใจ รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันและค านึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 

วินัยเคร่งครัด  หมายถึง  ให้บุคลากรของสถานศึกษาและนักศึกษา ยึดถือแนวทางการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ตามกรอบของกฎหมายบ้านเมือง และจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

พัฒนาชุมชน  หมายถึง  ให้บุคลากรของสถานศึกษาและนักศึกษา ร่วมกันใช้สติปัญญา
ความสามารถด้านวิชาการ และวิชาชีพ พัฒนาช่วยเหลือชุมชนให้เกิดความเข็มแข็งเกิดอาชีพ เกิดรายได้
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างกลมกลืน 

 

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  
 “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ  เป็นที่

ยอมรับของชุมชน  สังคม  และตลาดแรงงาน  สู่มาตรฐานสากล ”  
 



๓ 

 

พันธกิจของสถานศึกษา 

พันธกิจที่ ๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่  ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

พันธกิจที่  ๓   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

พันธกิจที่  ๔   ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษา 

พันธกิจที่  ๕   สร้างภาคี เครือข่าย ในการพัฒนาองค์กรกับทุกภาคส่วน สู่ระดับสากล 

 
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๘  โดยยึดแนวทางตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีเป้าหมายใน
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑. พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
๒. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
๓. พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
๔. พัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
๕. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
๖. พัฒนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทะนุบ ารุง ศาสนา  
๗. พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
๘. พัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

๒. หลักสูตรการเรียนการสอน   
        สาขาวิชาและสาขางานที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

๑.อุตสาหกรรม  

ช่างยนต์ 
ยานยนต์ 
ยานยนต์ (ทวิภาคี) 
ตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี) 

ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 
ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
การก่อสร้าง ก่อสร้าง 

๒.  พาณิชยกรรม พณิชยการ 
การบัญชี 
การตลาด 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๓. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 
๔. ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
๕. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม(ทวิภาคี) 

           
    ๒.๒  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

๑.  อุตสาหกรรม 

เครื่องกล 
เทคนิคยานยนต์  
เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 

เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล(ทวิภาคี) 

ไฟฟ้าก าลัง 
ติดตั้งไฟฟ้า 
ติดตั้งไฟฟ้า (ม.๖) 

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
การก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 

๒. บริหารธุรกิจ 
การตลาด การตลาด 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ(ทวิภาคี) 



๕ 

 

๓. สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเป้าหมายแผนพัฒนา    
    คุณภาพการจัดการศึกษา) 

สภาพการด าเนินงาน 
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนด ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา มีจ านวน ๗ 
มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ่งชี้ และส่วนที่ ๒ การฝึกอบรมวิชาชีพ มีจ านวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบ่งชี้ รวม ๒  
ส่วน ๘ มาตรฐาน ๔๕ ตัวบ่งชี้ โดยมีการด าเนินการตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 

๑. สถานศึกษาได้ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการวาง
แผนการด าเนินงานตามหลักการและแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปีตามรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้  มีการก าหนดเป้าหมาย (ความ
คาดหวัง) ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ จัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพให้ได้คุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนด จัดท าระบบและกระบวนการ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา
โดยมีระเบียบปฏิบัติและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน จัดท าระบบและกลไกการประเมินระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ โดยมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ และทุกคนมีส่วนร่วม 

๒. สถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด กล่าวคือ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ประชุมคณะกรรมการศึกษาผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้  วิเคราะห์
จุดเด่น จุดด้อย และจุดที่ควรพัฒนา ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ด้วยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และโครงสร้างการบริหาร ระบบการติดตาม ตรวจสอบติดตาม  
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา จัดท ารายงานประเมินตนเองและรายงานผลการด าเนินงาน ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

๓. สถานศึกษามีการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้า ของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน และจัดท ารายงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  พร้อม
ทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งด่วนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๔. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยน าผลการประเมินคุณภาพ
ภายในจากต้นสังกัดและภายนอกจาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
ไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาและด าเนินการอย่างเป็นระบบ    
 
 
 
 
 



๖ 

 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้  
ส่วนที่  ๑ การจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน ๗ มาตรฐาน  ๓๕ ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา     

พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ 
หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ .๑  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒ .๐๐ ขึ้นไป ร้อยละ 
๘๖ .๑๘  ของผู้เรียนทั้งหมด ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน  ปฎิบัติตามประเด็น )๑(   และมีผลตาม )๕(  ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ .๓  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ ๙๗  .๕๔  
ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ .๔  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ร้อยละ  ๓๔.๘๗ ซึ่งค านวณค่าคะแนนได้ 
๓.๔๘ คะแนน ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้   

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ .๕   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๒๘.๑๑ ซึ่ง
ค านวณค่าคะแนน ได ้๒.๘๑ คะแนน  ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ .๖   ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ  หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง  (ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ไม่ต้องด าเนินการตัวบ่งช้ีนี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ .๗   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ  
๕๖.๕๖ ซึ่งค านวณค่าคะแนนได้ ๓.๕๔ คะแนน  ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี ร้อยละ ๘๗  .๐๘  ซึ่งค านวณค่าคะแนนได้ ๕ คะแนน ผลสัมฤทธิ์ของตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ .๙  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ปฎิบัติตามประเด็น  )๑ (  และมีผลตาม  )๕ (  ผลสัมฤทธิ์ตัว
บ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 



๗ 

 

มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

หรือประชาคมอาเซียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ  และบูรณาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน ปฏิบัติได้ตามประเด็น  )๑ ( (๓) (๔) และ )๕ (

 ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒ .๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา เรียนรู้ ปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาครบทั้ง ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติ
ตามประเด็นการพิจารณา ๔ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี   

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ .๕  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์
ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  

มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มี
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ .๑  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา ๔ ข้อ   ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ .๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ .๓  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ .๔  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติ
ตามประเด็นพิจารณา ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 



๘ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ .๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ .๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาได้ ๔ ข้อ 
ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ .๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ประเด็นการพิจารณาครบ ๕ ข้อ   
ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๘  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ปฏิบัติตามประเด็นได้    
๔ ข้อ  ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ .๙  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติตามประเด็นได้ ๔ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ .๑๐  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามประเด็น
ได้ทั้ง ๕ ข้อ  ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ .๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณาได้ ๔ ข้อ  ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑๒  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้ง
ในประเทศและหรือต่างประเทศ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได้ครบทั้ง  ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่
ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ   
 ตัวบ่งชี้ที่  ๔ .๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ปฏิบัติครบ
ตามประเด็นพิจารณา ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

มาตรฐานที่ ๕  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย   
ส่งเสริมให้ครู และผู้ เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็น

ประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 
 ตัวบ่งชี้ที่  ๕ .๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน ได้ปฏิบัติครบตามประเด็นพิจารณา ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๕ .๒  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาได้ ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 



๙ 

 

มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติเทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ  
 ตัวบ่งชี้ที่  ๖ .๑  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม ปฏิบัติครบตามประเด็นพิจารณา ๕ ข้อ  ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๒  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ปฏิบัติครบ
ตามประเด็นพิจารณา ๕ ข้อ  ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  
 ตัวบ่งชี้ที่  ๖ .๓  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ได้ปฏิบัติครบตาม
ประเด็นพิจารณา ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้ที่  ๖ .๔  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้
ปฏิบัติครบตามประเด็นพิจารณา ๕ ข้อ  ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

มาตรฐานที่ ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ .ศ .

๒๕๕๕ และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ตัวบ่งชี้ที่  ๗ .๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ได้ปฏิบัติครบตามประเด็น
พิจารณา ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  ๗.๒   ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๕ มีผล
การตัดสินของตัวบ่งชี้ ในระดับ ๕ คะแนน  )ดีมาก (  จ านวน ๒๔ ตัวบ่งชี้ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ส่วนที่  ๒ การฝึกอบรมวิชาชีพ  จ านวน ๑ มาตรฐาน  ๑๐ ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  ๘  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น     
 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการขอ งชุมชน สถาน
ประกอบการ 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๑  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ(๔) ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๒  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) 
(๓) (๔) และ (๕) ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๓  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปฏิบัติตามประเด็น  
)๑  (และมีผล ) ๕  (ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๔   ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๕  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๖  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่ได้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ซึ่งค านวณค่าคะแนนได้ ๖.๒๕ คะแนน ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๗  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติตามประเด็น  )๑  (

และมีผลตาม  ) ๕  (ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม  

๒.๐๐ ขึ้นไป   ร้อยละ ๙๕.๔๑ ค านวณค่าคะแนนได้ ๕.๙๖ คะแนน ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๘ .๙  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ร้อยละ ๙๙.๓๑ 
ซึ่งค านวณค่าคะแนนได ้๖.๒๐ คะแนน ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้ที่   ๘.๑๐   ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์ ปฏิบัติไดต้ามประเด็น )๑  (และมีผลตาม   ) ๕  (ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 

๔.  จุดเด่น-จุดที่ต้องพัฒนา  
 จุดเด่นของสถานศึกษา 

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม และทักษะทางวิชาชีพ ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
๒. ผู้เรียนทุกสาขา ได้ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ออกบริการชุมชน 
๓. สถานศึกษามีการส ารวจ - ติดตาม ผู้จบการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๔. มีระบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
๕. จัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. มีกิจกรรมพัฒนานักเรียน-นักศึกษาที่หลากหลายและพัฒนาในทุกด้าน 
๗. ด าเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ให้บริการแก่ชุมชนโดยนักเรียน

นักศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษา 
๘. สถานศึกษาสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์เข้าแข่งขันจนได้รับรางวัลระดับภาคอย่างต่อเนื่อง  
๙. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ในการจัดการอาชีวศึกษา กระจายอ านาจให้บุคลากรเข้ามามี

ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา และให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
๑๐. บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้งในระดับบุคคล  

ระดับแผนกวิชา และระดับสถานศึกษา 
๑๑. เสริมสร้างระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๑๒. จัดท ามาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ ๓ - ๕ ปี แผนบริหารความ

เสี่ยง และคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกแผนก/งาน/ฝ่าย 
๑๓. ทุกสาขางานมีแผนงาน/โครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 

 
 จุดที่สถานศึกษาควรพัฒนา 

๑. การพัฒนาทักษะผู้เรียนในการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา
ภาษาต่างประเทศ 

๒. เพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ    )ปวช (.  เมื่อเทียบกับแรกเข้า  โดยลดปัญหาการออกกลางคัน
ของนักเรียน 

๓. เพ่ิมงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนระยะสั้น ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ของสาขางาน  

๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้สาขางานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ครูผู้สอนจัดท าและพัฒนาสื่อการสอน เพ่ือ
สร้างความสนใจให้กับผู้เรียน   



๑๒ 

 

๕. ก าหนดนโยบายให้สาขางานเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการความรู้ให้พัฒนาผู้เรียนทุกคนสามารถท าโครงงาน 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในงานอาชีพทุกภาคเรียน 

๗. เสริมสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน  ครูและบุคลากร ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ  และ
เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสถานศึกษา 

๘. ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ   
๙. พัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพภายในเข้าสู่งานปกติของสถานศึกษา  
๑๐. เผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีสู่สาธารณชนและรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนต่อ

การจัดการศึกษา 

๕.  แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต 
๑. จัดการศึกษาโดยเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา  

ให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก มุ่งหวังให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าและประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมมากขึ้น 

๒. ให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษามากขึ้น 

๓. พัฒนาและปรับปรุงแผนกวิชาให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย
ตนเองที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาและจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอนให้เพียงพอมีความเหมาะสมและทันสมัย 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้พัฒนาคุณภาพการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขางานจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ิมมากขึ้น 
๖. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนเป็นกลไกส าคัญในการช่วย

พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพและลักษณะที่พึงประสงค์ที่สังคมต้องการ 
สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลาที่ก าหนด 

๗. ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาและจัดการความรู้ในทุกด้าน 
๘. นักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอน ร่วมกันจัดการความรู้  คิดค้น สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

หุ่นยนต์ และนวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ เผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

๙. พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาให้เป็นแกนน าในการให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม 
และมีรายได้ระหว่างเรียน 

 



๑๓ 

 

 
๑๐. ผู้บริหารทุกระดับต้องนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โดยยึดการปฏิบัติงานคุณภาพ PDCA 
๑๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (ภาษาอังกฤษ 

+ ภาษาจีน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

 

 
 

ตอนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 
 
 
 

 

 



๑๕ 

 

 

ตอนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 
๑.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

๑.๑.๑  ประวัติของสถานศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช เริ่มท าการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๔ เสร็จสมบูรณ์เมื่อ
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๒๖  เปิดท าการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๖  และได้รับเกียรติ
จาก ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ซึ่งด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นมาเป็น
ประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๖ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
จึงถือเอาวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยฯ จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นทุกปี  โดยใช้ชื่อ
ว่า “ วันการอาชีพนครศรีปริทรรศน์ "  

 ๑.๑.๒  ขนาดที่ตั้ง  วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีเนื้อท่ี  ๗๙  ไร่   

  สถานที่ตั้ง  ๑๕๗  หมู่ที่ ๓  ถนนชลประทาน  ต าบลนาสาร  
อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  โทรศัพท์  ๐-๗๕๓๗-๘๖๑๒-๓ 

  โทรสาร   ๐-๗๕๓๗-๘๖๑๔ 

  เว็บไซต์   www.nicc.ac.th 

๑.๑.๓  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  

  ทิศเหนือ    ติดต่อ  ถนนพัฒนาการ 
  ทิศใต้     ติดต่อ        ถนนชลประทาน 
  ทิศตะวันออก    ติดต่อ        ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันตก    ติดต่อ       บ้านพักครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 ๑.๑.๔  งบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น ๑๘๘,๙๘๐,๔๙๕.๖๒ บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่  ๑.๑ 

 
 
 



๑๖ 

 

ตารางท่ี ๑.๑  งบด าเนินการ งบประมาณ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

งบบุคลากร   

  
- เงินเดือน,เงินประจ าต าแหน่ง,เงินวิทยฐานะ,ค่าจ้างลูกจ้างประจ า,ค่าตอบแทน   
  พนักงานราชการ ๒๙,๕๑๔,๕๓๘.๘๑ 

งบด าเนินงาน   

  - งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอน, วัสดุ) ๕,๙๐๔,๕๗๗.๐๔ 

  - ค่าสาธารณูปโภค ๑,๕๓๘,๖๓๙.๙๖ 

งบลงทุน   

  - ครุภัณฑ ์ ๓,๗๐๘,๙๒๕.๐๐ 

  - สิ่งก่อสร้าง ๖,๕๒๘,๐๐๐.๐๐ 

งบสนับสนุนเรียนฟรี   

  
- ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินเดือนครูพิเศษและเจ้าหน้าท่ี) 
- ค่าจัดการเรียนการสอน(ตอบแทน,ค่าใช้สอยและวสัดุ) 

๓,๖๘๐,๔๔๔.๐๐ 
๓๓๐,๑๙๖.๐๐ 

  - ค่าหนังสือ+เครื่องแบบ+อุปกรณ+์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒,๗๘๑,๘๗๓.๑๕ 

งบรายจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ )   

  - โครงการ Fix it Center ๒,๒๒๒,๒๒๙.๐๐ 

  - วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลย ี ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

  - เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ๒๙๑,๒๖๔.๐๐ 

  - โครงการยกระดับคณุภาพการจดัการเรียนการสอนทวิภาคี ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

  - ลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้รียน ๗๙,๖๘๔.๙๘ 

  - โครงการบ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการอาชีวใหม่แบบครบวงจร OCOP ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

  - เงินทุนเฉลิมราชกุมาร ี ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

  - ผลิต/พัฒนาบุคลากรให้สอดคลอ้งกับความต้องการของประเทศ 

   - โครงการหารายได้ระหว่างเรียน      ๒๘,๐๐๐.๐๐ 
  - อุดหนุน อกท. ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

  
- ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสตูรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

  

- คืนครูให้แก่นักเรียน 
- เพิ่มคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
- อุดหนุนเครื่องมืออุปกรณ์การเรยีน 

๑๑๗,๖๐๐.๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

๔๕๙,๒๐๐ 

ค่าเสื่อมราคา ๓๕,๔๕๒,๖๖๓.๐๐ 
รวมงบทั้งสิ้น ๙๓,๐๗๐,๘๓๔.๙๔ 

รวมงบด าเนินการทั้งสิ้น ๑๔,๑๘๖,๒๖๔.๑๓ 



๑๗ 

 

๑.๒  สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๔๖ รายละเอียดสภาพปัจจุบันของ
สถานศึกษามีดังนี้ 
  ๑.๒.๑  จ านวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘                 
ดังแสดงในตารางที่ ๑.๒ ถึง ตาราง ๑.๕ 

ตารางท่ี ๑.๒ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ 

ระดับชั้น 

หลักสูตร 
รวม 

ปกติ+ทวิภาคี เทียบโอนฯ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด 

ปวช.๑ ๑๘๖ ๕๐ - - ๑๘๖ ๕๐ ๒๓๖ 

ปวช.๒ ๑๔๖ ๓๗ - - ๑๔๖ ๓๗ ๑๘๓ 

ปวช.๓ ๑๓๒ ๕๐ - - ๑๓๒ ๕๐ ๑๘๒ 

รวมระดับ ปวช. ๔๖๔ ๑๓๗ - - ๔๖๔ ๑๓๗ ๖๐๑ 

ปวส.๑ ๙๓ ๑๙ - - ๙๓ ๑๙ ๑๑๒ 

ปวส.๒ ๗๓ ๑๕ - - ๗๓ ๑๕ ๘๘ 

รวมระดับ ปวส. ๑๖๖ ๓๔ - - ๑๖๖ ๓๔ ๒๐๐ 

รวมทั้งหมด ๖๓๐ ๑๗๑ - - ๖๓๐ ๑๗๑ ๘๐๑ 

 
ที่มา : งานทะเบียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

ตารางท่ี  ๑.๓  จ านวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จ าแนกตามหลักสูตร  
                   ประเภท วิชา สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอน) 

อาชีพ 
จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวนผู้เรียน 
จ านวนผู้ส าเร็จ 

ชาย หญิง รวม 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓๐ ช่ัวโมง ๒ ๑๕ ๑๗ ๑๗ 

การสนทนาภาษาอังกฤษ ๓๐ ช่ัวโมง ๖ ๑๐ ๑๖ ๑๖ 

การเกษตรแบบผสมผสาน ๙๐ ช่ัวโมง ๑๒ ๓ ๑๕ ๑๕ 

ช่างบริการรถจักรยานยนต ์ ๓๐ ช่ัวโมง ๑๗ - ๑๗ ๑๗ 

ช่างไฟฟ้ารถยนต ์ ๓๐ ช่ัวโมง ๑๖ - ๑๖ ๑๖ 

การออกแบบระบบไฟฟ้า ๓๐ ช่ัวโมง ๓๓ - ๓๓ ๓๓ 

อาหาร-ขนมไทย ๓๐ ช่ัวโมง - ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ศิลปะการท ากาแฟและผสมเครื่องดื่ม ๓๐ ช่ัวโมง ๓ ๑๑ ๑๔ ๑๔ 

การจับจีบผ้าและจัดดอกไม ้ ๓๐ ช่ัวโมง ๓ ๑๐ ๑๓ ๑๓ 

การเพาะพันธุ์ปลา ๓๐ ช่ัวโมง ๑๑ ๔ ๑๕ ๑๕ 

พื้นฐานการตัดเย็บ ๓๐ ช่ัวโมง ๖ ๒๔ ๓๐ ๓๐ 

การตัดเย็บเสื้อคลมุส าหรับสถานประกอบการ ๓๐ ช่ัวโมง ๖ ๒๔ ๓๐ ๓๐ 

การขับรถยนต ์ ๗๕ ช่ัวโมง ๔๑ ๔ ๔๕ ๔๕ 

ช่างเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ ๗๕ ช่ัวโมง ๑๐ ๙ ๑๙ ๑๙ 

ช่างส ารวจ ๗๕ ช่ัวโมง ๑๔ ๕ ๑๙ ๑๘ 

พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น ๗๕ ช่ัวโมง ๗ ๑๔ ๒๑ ๒๑ 

การตัดเย็บเบื้องต้น ๗๕ ช่ัวโมง - ๑๓ ๑๓ ๑๒ 

อาหารว่าง ๓๐ ช่ัวโมง ๒ ๑๙ ๒๑ ๒๑ 

ขนมอบ ๓๐ ช่ัวโมง ๒ ๑๕ ๑๗ ๑๗ 

เบเกอรี่การค้า ๓๐ ช่ัวโมง ๑ ๑๔ ๑๕ ๑๕ 

นักขยายพันธ์ุพืช ๔๕ ช่ัวโมง ๙๔ ๙๖ ๑๙๐ ๑๘๙ 

รวม ๒๘๖ ๓๒๐ ๖๐๖ ๖๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ตารางท่ี ๑.๔ จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร/แผนก
วิชา 

จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหาร/ครู 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

อัต
รา

จ้า
ง 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

ี 

ต่ า
กว่

า 

ไม
่มีว

ิทย
ฐา

นะ
 

ช า
นา

ญ
กา

ร 

ช า
นา

ญ
กา

ร
พิเ

ศษ
 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ฝ่ายบรหิาร ๕ ๕ - - ๕ - - ๕ - - - ๒ ๓ - 

ช่างยนต์ ๑๑ ๗ - ๔ ๑๑ - - ๒ ๙ - ๓ ๔ - - 

ช่างกลโรงงาน ๖ ๕ - ๑ ๖ - - ๒ ๔ - ๑ ๒ ๒ - 

เทคนิคพ้ืนฐาน ๓ ๑ - ๒ ๓ - - - ๓ - - ๑ - - 

ช่างเชื่อมโลหะ ๔ ๔ - - ๔ - - - ๔ - - ๔ - - 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ๗ ๖ ๑ - ๗ - - ๓ ๔ - ๑ ๕ - - 

ช่างอิเล็กฯ ๕ ๓ ๑ ๑ ๔ ๑ - ๒ ๓ - - ๓ - - 

ช่างก่อสร้าง ๔ ๒ ๑ ๑ ๓ ๑ - ๒ ๒ - ๑ ๑ - - 

การขาย/การตลาด ๓ ๒ - ๑ - ๓ - - ๓ - - ๒ - - 

การบัญชี ๒ ๒ - - ๑ ๑ - - ๒ - - ๒ - - 

คอมพิวเตอร ์ ๔ ๒ - ๒ ๑ ๓ - ๑ ๓ - ๒ - - - 

อาหารฯ ๒ ๑ - ๑ - ๒ - - ๒ - - ๑ - - 

ผ้าฯ ๑ ๑ - - - ๑ - - ๑ - - ๑ - - 

การโรงแรม ๑ ๑ - - - ๑ - - ๑ - - ๑ -  

เกษตรกรรม ๒ ๒ - - ๑ ๑ - - ๒ - - ๑ ๑ - 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๒ ๒ - - ๑ ๑ - ๑ ๑ - - ๒ - - 

สามัญสัมพันธ์ ๑๐ ๖ - ๔ ๒ ๘ - ๒ ๘ - - ๔ ๒ - 

รวมท้ังสิ้น ๗๒ ๕๒ ๓ ๑๗ ๔๙ ๒๓ - ๒๐ ๕๒ - ๙ ๓๕ ๘ - 

 
ตารางท่ี ๑.๕  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

งานตามโครงการสร้าง
บริหารสถานศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 ก
.พ

 

ลูก
จ้า

งป
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กว
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ข้าราชการพลเรือน ๔ ๔ - - - ๔ - - - ๔ - 

ลูกจ้างประจ า ๗ - ๗ - ๕ ๒ ๓ ๒ ๒ - - 

ลูกจ้างช่ัวคราว ๒๐ - - ๒๐ ๗ ๑๓ ๔ ๖ - ๑๐ - 

รวมท้ังหมด ๓๑ ๔ ๗ ๒๐ ๑๒ ๑๙ ๗ ๘ ๒ ๑๔ - 



๒๐ 

 

๑.๓ ระบบโครงสร้างบริหาร 
      เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอ านาจการ
บริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางยุพิณ  นวลย่อง 

งานบริหารงานทัว่ไป 
นางขวญัจิรา  ศรีไพร 

งานบุคลากร 
นางเรณู  คงเกิด 

งานการเงนิ 
นางนวลจันทร ์ทรัพย์แต่ง 

งานการบัญช ี
นายคมสัน  วงศ์คช 

งานพัสด ุ
นายประสิทธิ์  ศรเีชือ้ 

งานอาคารสถานที ่
นางอวยพร  แก้วเพ็ง 

งานทะเบียน 
นายริวัฒน์  อวิรตุม ์

งานประชาสมัพันธ ์

นายธงไชย  รัตนสุวรรณ์ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

นายเฉลิมศักดิ์  ทองเนื้ออ่อน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ว่าที่ ร.ต. ณชธร  รอบคอบ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายธนเดช  นวลเจริญ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นกัศึกษา 

นายสมภาพ  ขนุนทอง 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

นายเอกศักดิ ์ อนิทร์เตรียะ 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายสุภาพ  ทองโอ 

งานศูนย์ขอ้มูลและสารสนเทศ 
นายบุญธรรม  ค าแป้น 

งานความร่วมมือ 
นายพยุงศักดิ์  ม้ากาบแก้ว 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
นายสุราคร  ชุมนาค 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
นายอดิสร  แซ่เอี้ยว 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธรุกจิ 

นายประเวท  จันทร์งาม 

งานกจิกรรมนกัเรียนนกัศึกษา 
นายณัฐชัย  ไตรเมศ 

งานครทูี่ปรึกษา 
นายสมชาย  ศรเีปาระยะ 

งานปกครอง 
นางวดี  กุลจติติชนก 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางนิตย์ศร ี สาครสวัสดิ ์

งานสวัสดกิารนักเรียน นกัศึกษา 
นายยชญ์อนนัต์  ขวัญเกื้อ 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

นายนิคม  เกตุเกลี้ยง 

งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
นายสนอง  บ ารุง 

งานวัดผลและประเมนิผล 
นายเดชา  ส าเภาทอง 

งานวิทยบรกิารและหอ้งสมุด 
นายอวยชัย  ฐานะกาญจน ์

งานอาชวีศึกษาระบบทวิภาค ี
นายชูศักดิ์  วรรณปทมุจินดา 

งานสื่อการเรียนการสอน 

แผนกวิชา 

- นายวสันต์  ดาราสรูย์ ช่างยนต ์

- นายมาโนช ต่อเหล่าค้า ช่างกล 

- นายศุภรณ์  กาญจนอาร ี ช่างเชื่อม 

- นายสุมน   โส้สมนั ช่างไฟฟ้า 

- นางอรอุมา   ทองโอ ช่างอิเลก็ 

- นายสมภพ   สจุริตจันทร ์ ก่อสร้าง 
- นายศิระพงษ์  หอมด ารงค์ศ กดิ ์ พฐ 

- นางลัดดา   ตั้งมณีสกุล การบัญช ี

- นางสาวจุฑาภรณ์  ศรีใส  คอมฯ 

- นางย่อม   ค าแป้น          เพาะเลี้ยง 

- นางเกษร  อินทรเ์ตรียะ อาหารฯ 

- นายโกศล   ชุมด ี เกษตร 

- นางนัยนา หอมด ารงค์ศ กดิ์  การขาย 

- นางราศรี  นามโชต ิ   สามัญฯ 

- นางพวงเพญ็  ม้ากาบแก้ว   โรงแรม 

- นางนิตย์ศร ี สาครสวัสดิ์       ผ้าฯ 



๒๑ 

 

๑.๔  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 (รางวัล และผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๘) 
 

ปีการศึกษา รางวัล 

๒๕๕๘ 
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางประมง “ทักษะการประกอบตู้ปลา” วันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ณ สาขาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๒๕๕๘ 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น รุ่นพินเวท ๔๕ กิโลกรัม ประเภทหญิง การแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ “นครเกมส์ ๒๐๑๕” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๒๕๕๘ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน วิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ เมตร หญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ “นครเกมส์ ๒๐๑๕” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

๒๕๕๘ 

รางวัลชนะอันดับ ๒ การแข่งขันการแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. เรื่องโรงการหารายได้
บ ารุง อกท. มาตรฐานเหรียญทอง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๖ ณ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

๒๕๕๘ 

รางวัลชนะอันดับ ๑ มาตรฐานเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ า สาขาประมง 
ระดับภาคใต้ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ครั้งที่ ๓๗ ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง 

๒๕๕๘ 

รางวัลชนะอันดับ ๑ มาตรฐานเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส สาขา
ศิลปะเกษตร ระดับภาคใต้ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ครั้งที่ ๓๗ ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

๒๕๕๘ 

รางวัลชนะอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานทางการประมง สาขาประมง ระดับภาคใต้            
ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ครั้งที่ ๓๗ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ตรัง 

 

 
 
 



๒๒ 

 

ปีการศึกษา รางวัล 

๒๕๕๘ 

รางวัลชนะอันดับ ๓ มาตรฐานเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการเพาะพันธุ์ปลา สาขาประมง ระดับ
ภาคใต้ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ครั้งที่ ๓๗ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ตรัง 

๒๕๕๘ 

รางวัลชนะอันดับ ๒ มาตรฐานเหรียญทอง การแข่งขันทักษะศิลปประดิษฐ์ สาขาศิลปเกษตรในการ
ประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ครั้งที่ ๓๗ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

๒๕๕๘ 

รางวัลชนะอันดับ ๑ มาตรฐานเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ชื่อผลงาน “อุปกรณ์สอยมังคุด” ในการประชุม
วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๓๗ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

๒๕๕๘ 

รางวัลชนะอันดับที่ ๑ การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานทางการประมง มาตรฐานเหรียญทอง ในการประชุม
วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๗ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 

๒๕๕๘ 

รางวัลชนะอันดับที่ ๓ การแข่งขันการจัดแสดงผลงานกิจกรรมเด่น ของหน่วย อกท. มาตรฐาน
เหรียญทอง เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” ในการประชุมวิชาการองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๗ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา  

๒๕๕๘ 

รางวัลชนะอันดับที่ ๓ การแข่งขันทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ า มาตรฐานเหรียญทอง ในการ
ประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๗ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

๑.๕  ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
       ของสถานศึกษา 

 ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นของ มีดังนี้ 
  

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 

๑.๕.๑  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ เ รียนมีการพัฒนาคุณภาพทางการเรียน มี
ศักยภาพและมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

๑.๕.๒  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
อาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

๑.๕.๓  การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานการศึกษา 

๑.๕.๔  การบริหารทางวิชาการ และวิชาชีพ 
บริการวิชาการ และวิชาชีพทุกสาขาอาชีพแก่
ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ 

๑.๕.๕  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย 

ผู้ เรียนและครูผู้สอนทุกคนท าวิจัย และพัฒนา
ผลงาน โครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม 

๑.๕.๖  การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น 
พลเมืองไทยและพลโลก 

ผู้เรียน และบุคลากรในสถานศึกษามีจิตส านึกและ
เสริมสร้างได้รับการพัฒนาระบบการด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและผ่านการประเมิน
ทุกระดับ 

๑.๕.๗  การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาได้มาตรฐาน
การประกันคุณภาพอาชีวศึกษา  

๑.๕.๘  การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ผู้ว่างงานและผู้สนใจใน
อาชีพได้รับการฝึกอบรมอาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ 
และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

 
 
 
 



๒๔ 

 

๑.๖  ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 

 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่ง
ประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ มีดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 

๑.๖.๑ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้เรียน     
        ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา 

ผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษามีความ
ปลอดภัยในในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑.๖.๒ ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น ภายในสถานศึกษา 

๑.๖.๓ ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด 
 

ไม่มีสิ่งเสพติดในสถานศึกษา 

๑.๖.๔ ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ 
        ก่อนวัยอันควร 

ผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ไม่มี
พฤติกรรมด้านชู้สาว 

๑.๖.๕ ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม ผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ไม่มี
พฤติกรรมมั่วสุ่มด้านการพนัน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

 
 
 
 

ตอนที่ ๒ 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 



๒๖ 

 

ตอนที่ ๒ 
การด าเนินของสถานศึกษา 

 

๒.๑  ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 

 ปรัชญา  
ประพฤติดี   ฝีมือเยี่ยม   เปี่ยมน้ าใจ  วินัยเคร่งคัด  พัฒนาชุมชน 

 

 วิสัยทัศน์   
“ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ  

เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และตลาดแรงงาน  สู่มาตรฐานสากล ”  
 

 พันธกิจ 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๔. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัด

การศึกษา 
๕. สร้างภาคี เครือข่าย  ในการพัฒนาองค์กรกับทุกภาคส่วน สู่ระดับสากล 
 

เป้าประสงค์  

“ทักษะดี มีคุณธรรม น าความรู้ สู่สังคม” 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

๒.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา  จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๒.๒.๑ การบริหารจัดการ 
        สถานศึกษา 

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

๑)  พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหาร
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
และการมีส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้

๒)  จัดและพัฒนาโครงสร้ างการ
บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบของ สอศ.  

๓)  พัฒนาระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา ให้เป็นปัจจุบันและมี
ความถูกต้องของข้อมูลและน า
การจัดการความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาการศึกษา 

๔ )   พัฒนา ระบบนิ เ ทศ  ติ ด ตาม  
ตรวจสอบ ประ เมินผล  การ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

๒.๒.๒ ระบบการประกัน       
         คุณภาพภายใน 
         สถานศึกษา 

สถานศึกษามี ระบบการประกั น
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพ 

๑)  พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเข้าสู่
การปฏิบัติ ง านตามปกติของ
บุคลากรทุกระดับ 

๒ )  พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร
อาชีวศึกษาได้ตามมาตรฐาน  
การประกันคุณภาพ 

 
 



๒๘ 

 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๒.๒.๓ การพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนมีการพัฒนาคุณภาพทางการ
เรียน  มีศักยภาพและมีคุณลักษณะ
พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 

๑)  จัดท าระบบการดูแลช่วยเหลือ
นั ก เ รี ยนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ 

๒ )  จั ดบ ริ ก า ร ตร ว จสุ ขภ าพและ
ตร ว จสอบส า ร เ ส พติ ด ให้ กั บ
นักเรียน 

๓)  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ  
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
ดี ง า ม ใ น วิ ช า ชี พ ร ว ม ทั้ ง ด้ า น
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๕)  ประสานเครือข่ายผู้ปกครองและ
ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๖) พัฒนาคุณลักษณะของผู้ส า เร็จ
การศึกษาที่  สถานประกอบการ
หรือหน่วยงานพึงพอใจ 

๒.๒.๔  การพัฒนา 
          หลักสูตรและการ 
          จัดการเรียน 
          การสอน 

สถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะ
และจัดการเรียนการสอน  โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑)  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและ
จั ด ท า แ ผ น ก า ร ส อ น   ต า ม
สมรรถนะวิชาชีพแต่ละชั้นปี 

๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดท า
แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนา
กระบวนการสอน  เ พ่ือพัฒนา
คุณภาพการสอน 

๔)  จัดงบประมาณส าหรับการจัดการ 



๒๙ 

 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๒.๒.๔  การพัฒนา 
          หลักสูตรและการ 
          จัดการเรียน 
          การสอน(ต่อ) 

 
     เรียนการสอน  ให้สอดคล้องกับ

สภาพความเป็นจริงและตามความ
ต้องการ 

๕) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
และวัดผลประเมินตามสภาพจริง 

๖) ปรับพ้ืนฐานผู้ เรียนให้มีความรู้  
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ห ลั ก ก า ร
คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  
น ามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ 

๗) ปรับพ้ืนฐานผู้ เรียนให้มีความรู้  
ความเข้าใจในหลักการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
น ามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

๘) พัฒนาความรู้และทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

๒.๒.๕  การวิจัยและ
พัฒนาผลงาน
โครงงานทาง
วิชาชีพสิ่งประดิษฐ์  
นวัตกรรมและ
งานวิจัย 

ผู้ เรียนและครูผู้ สอนท าวิจัยและ
พัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 

๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน
แ ล ะ นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า ท า
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงาน 

๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน
แ ล ะ นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า ท า
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานที่มีประโยชน์ทาง
วิชาชีพและ/หรือน าไปเผยแพร่
ระดับชาติ 

 
 



๓๐ 

 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒.๒.๕ การวิจัยและพัฒนา

ผลงานโครงงานทาง
วิชาชีพสิ่งประดิษฐ์  
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
งานวิจัย(ต่อ) 

 
๓)  จัดงบประมาณส าหรับใช้ในการ

ส ร้ า ง  พั ฒ น า  แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงาน ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจตามนโยบายและตามความ
ต้องการของผู้ท า 

๔)  จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์  
งานวิจัยและโครงงานด้วยวิธีการ
และช่องทางท่ีหลากหลาย 

๒.๒.๖  การบริหารทาง  
         วิชาการวิชาชีพแก่ 
         ชุมชนและสังคม 

บริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน
อ ง ค์ ก ร ภ า ค รั ฐ  เ อ ก ช น  แ ล ะ
หน่วยงานต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล 
และความต้องการของผู้รับบริการ 

๑)  จัดกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพให้กับ
ประชาชนทุกระดับ 

๒)  จัดงบประมาณส าหรับกิจกรรม/
โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและ
ฝึกทักษะวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ภารกิจตามนโยบายและความ
ต้องการของประชาชน 

๒.๒.๗ การจัดหา
ทรัพยากรและ
แหล่งเรียนรู้ 

สถานศึกษามีอาคารสถานที่ วัสดุฝึก  
ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ 

๑)  พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซม
ระบบคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสม
และเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 

๒)  พัฒนา ปรับปรุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์  
ซ่อมแซม อาคารเรียน  ห้องเรียน 
โรงฝึกงาน ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยบริการ  ให้เหมาะสมและมี
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด สถานศึกษา
ใ ห้ น่ า อ ยู่  มี ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  
เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้  

 



๓๑ 

 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒.๒.๗  การจัดหาทรัพยากร

และแหล่งเรียนรู้
(ต่อ) 

 
๓ )  จั ด ร ะ บ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง

สภาพแวดล้อม สิ่ งอ านวยความ
สะดวก  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๔)  จัดระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ  
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๕)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
มี ค ว า ม ทั น ส มั ย เ พี ย ง พ อ แ ล ะ
เหมาะสมกับความต้องการศึกษา
ค้นคว้าของนักเรียน  

๖) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
ใ ห้ น่ า อ ยู่   มี ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 
เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ 

๒.๒.๘  การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ  มี
คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ภายในสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

๒)  จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เข้ารับการพัฒนา
จ า ก ห น่ ว ย ง า น ต้ น สั ง กั ด แ ล ะ
หน่วยงานอื่น ๆ 

๒.๒.๙  การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
จัดการศึกษา 

มี เครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษาทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

๑) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการร่วมมือกันจัดการศึกษา 

๒) จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาผู้เรียน 

(ให้จัดท าจนครบเป้าหมายความส าเร็จทุกข้อและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา) 



๓๒ 

 

๒.๓  มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 

 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง จึง
ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 

๒.๓.๑  ความเสี่ยงด้านความ  
         ปลอดภัยของผู้เรียน ครูและ 
         บุคลากรภายในสถานศึกษา 

ผู้เรียน ครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษามีความปลอดภัยใน
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑)  จัดระบบการปฏิบัติหน้าที่เวร 
– ยาม ในสถานศึกษา 

๒)  สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วม
ใ น ก า ร ช่ ว ย ดู แ ล ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของตนเองและส่วนรวม 

๒.๓.๒  ความเสี่ยงด้านการทะเลาะ 
          ววิาท 

ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น  
ภายในสถานศึกษา 

๑) จัดระบบการดูแลผู้เรียน  และ
บุคลากรภายในสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ  ได้แก่  การ
จั ด ค รู ที่ ป รึ ก ษ า  ก า ร
มอบหมายหน้าที่  การจัดท า
คู่มือปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง 
การตรวจค้นอาวุธ การก ากับ
ติดตาม  และรายงานผล 

๒) จัดกิจกรรมสร้างเสริมการ
ท างานร่วมกัน  การสร้ าง
ความรัก ความผูกพัน ความ
เ อ้ื อ อ า ท รต่ อ กั น  ภ า ย ใ น
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 

   

 

 



๓๓ 

 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 

๒.๓.๓  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด ไม่มีสิ่งเสพติดในสถานศึกษา ๑) จัดกิจกรรมการดูแลผู้ เรียน  
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ การคัดกรองนักเรียน 
การมอบหมายหน้าที่ /ครูที่
ปรึกษา ครูงานปกครอง การ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน การเฝ้า
ระวัง การตรวจค้นและการ
ตรวจสารเสพติด  การก ากับ
ติดตาม และรายงานผล 

๒)  จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของสิ่ง
เสพติด  อย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 

๓)  จัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ เรียน  
ไ ด้ แ ก่  กี ฬ า  นั นท น าก า ร 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

๒.๓.๔ ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น 
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

ผู้เรียน ครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ไม่มีพฤติกรรมด้าน
ชู้สาว 

๑) จัดระบบการดูแลผู้เรียน  และ
บุคลากรภายในสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การ
มอบหมายหน้าที่  การจัดท า
คู่มือปฏิบัติงาน การคัดกรอง  
กา ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง  ก า ร ก า กั บ
ติดตาม และรายงานผล 

๒)  จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษา  

 
 



๓๔ 

 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 

๒.๓.๔  ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น 
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร(ต่อ) 

 

    อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติ

ตนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 

๒.๓.๕  ความเสี่ยงด้านการพนันและ
การมั่วสุม 

ผู้เรียน ครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษา  ไม่มีพฤติกรรมมั่ว
สุ่มด้านการพนัน 

๑) จัดระบบการดูแลผู้เรียน    
   แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น

สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ การมอบหมายหน้าที่  
การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานการ
คัดกรอง การเฝ้าระวัง การ
ก ากับติดตาม และรายงานผล 

๒) จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษของการ
เล่นการพนัน อย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม 

๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการ 
    ป ฏิ บั ติ ต น ใ ห้ มี คุ ณ ธ ร ร ม  

จริยธรรม  และจรรยาบรรณ
วิชาชีพอย่ างต่อเนื่ องและ
เหมาะสม 

(ให้จัดท าจนครบเป้าหมายความส าเร็จทุกข้ออย่างสอดคล้องกับแผนการบริหารความเสี่ยง) 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

๒.๔  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

๒.๔.๑ การประเมินคุณภาพภายนอก 

๑) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรหมวดพ้ืนฐาน
วิชาชีพ ให้สาระการเรียนรู้สอดคล้อง
เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพต่างๆ  เ พ่ิม
อัตราก าลังครู ประจ าการในวิชาที่ขาด
แคลน 

๑.๑  งานบุคลากรประสานงานหลักสูตร  ในการ
พิจารณาก าหนดและขออัตราก าลังครูประจ า
ทุกสาขา 

๑.๒  ด้านหลักสูตร  ด าเนินการให้ครูท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะทุกคน  

      ทุกรายวิชา 
๑.๓  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

๒) สถานศึกษาควรให้กรรมการวิทยาลัยฯ  ชุด
ใหม่เข้ามามีส่วนร่วม ในการก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน 

๒.๑ วิทยาลัยฯ ด าเนินการประชุมกรรมการบริหาร
สถานศึกษาร่วมก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ตามก าหนด 

๒.๒  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

๓) ควรท าวิจัย  หาสาเหตุ  ปัญหา อัตราส่วน
ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่อยู่ในระดับต่ า 

๓.๑ วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูที่ปรึกษาดูแล
นักเรียน เพ่ือลดปัญหาอัตราส่วนผู้ส าเร็จ
การศึกษา ที่อยู่ในระดับต่ า 

๓.๒  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

๔) ควรระดมทรัพยากร เพ่ือสนับสนุน พัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 

๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การท าวิจัย สร้างนวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ ส่งผลงานเข้าร่วมทุกระดับ 

๔.๒  วิทยาลัย ฯ จัดงบประมาณสนับสนุน 
๔.๓  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

๕) ควรจัดท า MOU ประสานความร่วมมือกับ
สถานประกอบการทุกสาขาวิชา 

๕.๑ เ พ่ิมการลงนามความร่ วมมือกับสถาน
ประกอบการในเครือข่ายทุกสาขา 

๕.๒  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 
 



๓๖ 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

๖) ควรประสานงานและร่วมมือกับชุมชน  
องค์กรวิชาชีพ  ในการจัดการทรัพยากร  
และจัดกิจกรรมร่วมกัน 

๖ . ๑  ร ะ ด ม ท รั พ ย า ก ร  บุ ค ค ล  ภู มิ ปั ญ ญ า  
ผู้เชี่ยวชาญ  แหล่งเรียนรู้  และวัสดุ  อุปกรณ์  
จากหน่วยงานองค์กรวิชาชีพ 

๖.๒  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

๗) สนับสนุนผู้เรียน จัดท าโครงงานวิชาชีพ 
(เถ้าแก่น้อย) ให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์
ในทางวิชาชีพ 

๗.๑  จัดประกวดการจัดท าโครงงานวิชาชีพ 
๗.๒  สนับสนุนทุนการด าเนินโครงงาน 
๗.๓  จัดสร้างศูนย์บ่มเพาะรองรับการฝึกปฏิบัติจริง 
๗.๔  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

๒.๔.๒  การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

๑) จัดท าแผนงาน / โครงการประจ าปี  ให้ตรง
กับแนวทางการประกันคุณภาพ 

๑.๑  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และแนบ
โครงการเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ 

๑.๒  ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 

๑.๓  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

๒) ควรจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ให้สามารถน าไปปฏิบัติได้
และผู้ที่เก่ียวข้องเข้าใจตรงกัน 

๒.๑ จั ดท าคู่ มื อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๒.๒  แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ดตามผลการ
ด าเนินงาน 

๒.๓  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

 

 

 

 



๓๗ 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

๒.๔.๓  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๑) การพัฒนาทักษะผู้เรียนในการสื่อสาร ด้าน
การฟัง การอ่าน การเขียน และการ
ส น ท น า  ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย  แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ 

๑.๑  จัดอัตราก าลังครูผู้สอนให้เพียงพอ เพ่ิม
จ านวนครูต่างชาติ 

๑.๒  พัฒนาการจัดท าแผนการเรียนรู้  มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพในวิชาที่เก่ียวข้อง 

๑.๓  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

๒) เพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีสัมฤทธิ์
การศึกษาตามเกณฑ์  เมื่อเทียบกับแรกเข้า  
โดยลดปัญหาการออกกลางคัน 

๒.๑  การลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยเครือข่าย
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ทุ ก ภ า ค ส่ ว น แ ล ะ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
ทุกระดับชั้น  ทุกกลุ่ม  ทุกคน 

๒.๒  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 
 

๓) พัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะของทุก
ส า ข า ง า น  ใ ห้ ต ร ง กั บ ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน  ชุมชน  ท้องถิ่น 

๓.๑  การทดลองใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

๓.๒  การจัดท าแผนการสอน มุ่งเน้นสมรรถนะของ
ครูทุกคน  ทุกสาขาวิชา 

๓.๓  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 
 

๔) เสริมสร้างระบบการนิเทศ ก ากับติดตาม
การสอนอย่างเป็นระบบ 

๔.๑  การจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอนทุก
สาขา 

๔.๒  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 
 
 

๕) เ พ่ิ ม ง บ ป ร ะม า ณ ใ น ก า ร จั ด ซื้ อ วั ส ดุ  
อุปกรณ์  การจัดการเรียนการสอน 

๕.๑  จัดสรรงบประมาณด้านวัสดุฝึกเพ่ิมข้ึน 
๕.๒  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 
 
 



๓๘ 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

๖) ส่งเสริมให้ทุกสาขางานพัฒนา และเพ่ิม
แหล่งเรียนรู้ เพิ่มวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ  ภูมิ
ปัญญาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

๖.๑  การรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และการน า
ผู้เรียนไปศึกษาดูงานตลอดจนการเพ่ิม การ
น า ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ  ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิ  มีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอน 

๖.๒  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

๗) ส่งเสริมครูผู้สอนให้ได้รับการพัฒนาและ
จัดการความรู้  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ท าวิจัย  
คิดค้นนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์  ใช้
ประโยชน์ในสาขาอาชีพ 

๗.๑  สนับสนุนการอบรมพัฒนาบุคลากร 
๗.๒  สนับสนุนการท าวิจั ย  นวัตกรรม และ

สิ่ งป ระดิ ษฐ์  โ ดยส่ ง เข้ าประกวด  และ
สนับสนุนเงินงบประมาณ 

๗.๓  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

๘) เพ่ิมการบริหารวิชาชีพแก่ชุมชน  และสร้าง
การมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ในการร่วม
จัดการศึกษา 

๘.๑  บริการวิชาชีพร่วมกับ อ าเภอ จังหวัด และ
ตามแนวนโยบาย  เช่น Fix it center เป็นต้น 

๘.๒  เพ่ิมเครือข่ายครู บุคลากร ชุมชน  และและ
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

๘.๓  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

๙) พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพเข้า
สู่ งานปกติ  และการจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา สอดคล้องการประกันคุณภาพ  
และมาตรฐานการศึกษา 

๙.๑ จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  ให้ สอดคล้องการประกัน
คุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา 

๙.๒  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

 

 

 
 



๓๙ 

 

 
 
 

ตอนที่ ๓ 
การด าเนินงานตามมาตรฐาน 

ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

ตอนที่ ๓  
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช เมื่อสิ้น

ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ได้ท าการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ๒๕๕๕ ในส่วนที่ ๑  
ประกอบด้วย ๗  มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ่งชี้ และส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบ่งชี้ โดย
พิจารณาจากรายงานหลักฐานการจัดเก็บข้อมูลตามกรอบการประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้  ทั้งข้อมูลแสดง
ความตระหนักการปฏิบัติ  และความส าเร็จจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด โดยสรุปผลการประเมินแต่ละ
มาตรฐาน เตรียมการพร้อมรับการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และภายนอก โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  ได้ด าเนินงานที่เน้นผลงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย ๗  มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ่งชี้ และ
ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบ่งชี้  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที ่  ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที ่  ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
มาตรฐานที่   ๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
มาตรฐานที่   ๔   ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
มาตรฐานที่   ๕   ด้านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
มาตรฐานที่   ๖   ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทะนุบ ารุง ศาสนา  
มาตรฐานที ่  ๗    ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่   ๘    ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 

 

 
 
 
 
 



๔๑ 

 

ส่วนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา จ านวน ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ   
หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป   

ความตระหนัก 
 สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่
ละชั้นปีตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. 

ความพยายาม 
 สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการเพื่อให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปีให้มากที่สุดดังนี้ 

๑. มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัด
การศึกษาและระบบการวัดประเมินผล 

๒. มีการจัดท าและแจกคู่มือนักเรียน นักศึกษาซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระที่นักเรียน นักศึกษา
และผู้ปกครองควรทราบไว้รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าว 

๓. ให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
๔. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง 
๕. มีการนิเทศการเรียน การสอนของครู 
๖. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. มีระบบการดูแลติตดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูที่ ปรึกษาทุกก

ห้องเรียนมีการพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงเพื่อให้ครูที่
ปรึกษาได้พบปะพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน นักศึกษาได้ตามความเหมาะสม 

๘. ให้ครูท า/จัดหาสื่อการสอน/จัดท าใบความรู้/ใบงาน 
๙. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียน การสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนและมีระบบการนิเทศติดตามการสอนของครูเป็น
ประจ าทุกวัน 
ผลสัมฤทธิ์ 
  ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ตามชั้นปี จากจ านวนนักเรียน นักศึกษาแรกเข้า ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน ๘๗๘ คน ออกกลางคัน 
จ านวน ๑๑๑ คน คงเหลือผู้เรียนทั้งหมด ๗๖๗ คน ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป จ านวน 
๖๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๘  ค านวณค่าคะแนน ได้  ๕ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก 



๔๒ 

 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ความตระหนัก 
 สถานศึกษามีการวางแผนและจัดท าโครงการร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีทักษะความรู้ทางด้านวิชาชีพที่เน้นทักษะฝีมือจากการปฏิบัติงานจริงตามที่
สถานประกอบการต้องการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ความพยายาม 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการตามโครงการร่วมมือกับสถานประกอบการโดยการส่งนักเรียน นักศึกษา
ในระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส. ๒ ระบบปกติและระบบทวิภาคี  เข้าฝึกงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน  มีการนิเทศและติดตามผลการฝึกงานและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีการประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ๓ ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการ  หน่วยงาน  
และบุคคลในชุมชน  มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) ๑ – ๕ เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง และครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียน 
ทั้ง ๓ ด้าน  มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน ามาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง 

 คุณภาพของผู้เรียน ใน ๓ ด้าน คือ 
๑. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม  

ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา 
๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้ อ่ื น การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน 

๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามรถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในสาขาวิชาชีพ
สู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ  

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐  คิดเป็นร้อยละ ๙๕ เมื่อเทียบ

กับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕) 
ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 



๔๓ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓   ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

ความตระหนัก 
 งานวัดผลและประเมินผลได้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕  (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) และระเบียบว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ ให้นักเรียน นักศึกษาต้องรับ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียน นักศึกษาได้ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
สถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานหรือระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เห็นสมควร ข้อ ๑๙  ให้ได้ระดับผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” และงานวัดผล
ประเมินผลได้ด าเนินทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ความพยายาม 
 งานวัดผลและประเมินผลได้วางแผนและด าเนินการประเมินมาตรฐานวิช าชีพทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับ ปวช.๓ และปวส.๒ ให้ได้ระดับผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ “ผ่าน” 
ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา และทุกสาขางาน ซึ่งแต่ละแผนกได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

๑. ทบทวนความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
๒. จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการทั้งในระดับ ปวช.๓  และ 

ปวส.๒ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
๓. จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดโครงการและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษาใน

ระดับ ปวช.๓  และ ปวส.๒ ในสถานศึกษา 
๔. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๕. จัดท าโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่าง ๆ 
๖. จัดท าโครงการจัดเตรียมผู้ส าเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงาน 
๗. จัดท าโครงการพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน 
๘. บริการวิชาชีพสู่ชุมชน (Fix it Canter) 
๙. สร้างเครือข่าย พัฒนาเครือข่าย และขอความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการ

สอนอาชีวศึกษา 
๑๐. สร้างทักษะวิชาชีพและบริการสู่ชุมชน และสังคม (โรงงานในโรงงาน โรงเรียนในโรงงาน) 

ผลสัมฤทธิ์ 
 จากการที่งานวัดผลและประเมินผลได้สร้างความตระหนัก ความพยายาม และได้ด าเนินการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
เกณฑ์ จากผู้ที่ได้ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา จ านวนทั้ งหมด ๒๘๕ คน ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จ านวนทั้งหมด ๒๗๘ คน คิดเป็นร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ๙๗.๕๔ ซึ่งค านวณค่าคะแนน ได้ ๕ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก 



๔๔ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                 ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ความตระหนัก   

งานวัดผลและประเมินผล ได้ให้ความส าคัญและสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้ารับ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้แก่นักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ (ปวช.๓) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) 
และนักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ (ปวส. ๒) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดสอบ เพื่อ
ทดสอบความรู้และความคิดของนักศึกษาและน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ตลอดจนน าผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ   นอกจากนี้ผล
การทดสอบที่ได้วิทยาลัยฯ สามารถน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  
ความพยายาม   

งานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการร่วมกับแต่ละแผนกวิชา ได้วางแผนและด าเนินการเตรียมพร้อม
ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับ ปวช.๓ และปวส. ๒ เพื่อเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนดโดยมีเป้าหมายให้
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  เพื่อให้ประกอบการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

๑. จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ เพื่อเตรียมสอบ   
V-NET ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม และเสริมความรู้ใหม่ 

๒. มีการส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
๓. จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามที่ สทศ. ก าหนด 
๔. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้วิทยาลัยฯ  ทราบ  เพื่อ

น าผลการทดสอบดังกล่าวไปปรับปรุง และพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ 

จากการที่งานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ ได้สร้างความตระหนัก ความพยายาม และได้การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
ผลสัมฤทธิ์ในการสอบผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับชาติในทุกรายวิชา จากจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ใน
ระดับ ปวช.๓ จ านวนทั้งหมด  ๑๘๑ คน  และระดับ ปวส.๒  จ านวนทั้งหมด ๑๐๐ คน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช.๓ ค่าเฉลี่ยระดับสถานศึกษา คือ ๓๐.๓๘  
และค่าเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวส.๒  ค่าเฉลี่ยระดับ
สถานศึกษา คือ ๔๓.๐๐  ค่าเฉลี่ยรวมระดับสถานศึกษา จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการ
อาชีวศึกษา (V-NET) ในระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ รวมคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๗ เมื่อน าไปค านวณและพิจารณา
ตามเกณฑ์การตัดสินได้ค่าคะแนน ๓.๔๘  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ พอใช้ 



๔๕ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                  ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   

ความตระหนัก   
งานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการได้ให้ความส าคัญและสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน 

นักศึกษาเพ่ือเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ให้แก่นักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ (ปวช.๓)  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖)  และนักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ (ปวส.๒)  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ ตามที่สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) ได้จัดสอบ  เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของ
นักศึกษาและน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  ตลอดจนน า
ผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ   นอกจากนี้ผลการทดสอบที่ได้
วิทยาลัยฯ  สามารถน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  
ความพยายาม  

งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการร่วมกับแต่ละแผนกวิชา ได้วางแผนและด าเนินการ
เตรียมพร้อมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับ ปวช.๓ และปวส. ๒ เพ่ือเข้ารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ก าหนดโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  ดังนี้ 

๑. จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒  เพ่ือเตรียม
สอบ  V-NET ประจ าปี ๒๕๕๘  เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้เดิม  และเสริมความรู้ใหม่ตามกรอบรายวิชา
ต่างที่สอบ V-NET 

๒. มีการส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
๓. มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา อาทิ กิจกรรมวัน

คริสต์มาส วันวาเลนไทน์ วันขึ้นปีใหม่ 
๔. มีการจัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาอังกฤษ เช่น ชุดฝึกการเขียนจดหมายสมัครงาน  

ชุดฝึกค าศัพท์เทคนิค ป้านสัญลักษณ์เก่ียวกับอาชีพ ซีดีชุดฝึกการฟังและสนทนา 
๕. จัดกิจกรรมยาสวัสดียามเช้า ให้ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ และส านวนภาษาอังกฤษ 
๖. จัดจ้างครูชาวต่างชาติเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
๗. จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามท่ี สทศ. ก าหนด 
๘. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้วิทยาลัยฯ  

ทราบ  เพ่ือน าผลการทดสอบดังกล่าวไปปรับปรุง และพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 



๔๖ 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
จากการที่งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ ได้สร้างความตระหนัก ความพยายาม และได้

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบใน
ระดับ ปวช.๓ จ านวน ๑๘๑ คน จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๒ 
จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบในระดับ ปวส.๒ จ านวน ๑๐๐ คน จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๐  จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบในระดับ ปวช.๓ และ 
ปวส.๒ จ านวน ๒๘๑ คน จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน ๗๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๑ ซึ่ง
ค านวณค่าคะแนน ได้ ๒.๘๑ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ พอใช้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

 (ไม่ต้องด าเนินการในปีการศกึษา ๒๕๕๘) 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๗  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  
ความตระหนัก 
 สถานศึกษาให้ความส าคัญกับระบบการดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน นักศึกษาเพ่ือให้
ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ทันท่วงทีเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ 

ความพยายาม 
 สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

๑. จัดท าโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 
๒. มีการจัดการเรียน การสอนในช่วงปิดภาคเรียน และภาคฤดูร้อนให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
๓. จัดท าโครงการกิจกรรมครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา 
๔. จัดท าโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 
๕. จัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 



๔๗ 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาได้สร้างความตระหนัก ความพยายามและได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้เป็น

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาจากจ านวนผู้เรียนระดับชั้น  
ปวช. จ านวน  ๓๔๕  คน และระดับชั้น ปวส. แรกเข้า จ านวน ๑๒๐ คนรวมทั้งหมดจ านวน ๔๖๕ คน มี
ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน ๒๖๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๖ ซึ่งค านวณค่า
คะแนนได้ ๓.๕๔ คะแนน อยู่ในเกณฑร์ะดับคุณภาพ  ดี 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๘   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน  
                   ๑ ปี 
ความตระหนัก 

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะ
ทางด้านวิชาการ  ทางด้านวิชาชีพ  และคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือให้ได้ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มี
คุณภาพในทุก ๆ ด้าน  พร้อมส าหรับตลาดแรงงานที่ผู้ประกอบการมุ่งหวัง อีกทั้งยังมุ่งเน้นสร้างให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
ความประสงค์จะศึกษาต่อได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  โดยทางวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการให้มีการติดตาม
และสรุปข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี  เพ่ือเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ไว้ในการประกอบการพัฒนาการเรียน การสอนในแผนก
วิชาและวัดระดับความส าเร็จของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับคุณภาพในการเรียน การ
สอนได้อีกทางหนึ่ง  เพราะเป้าหมายหลักของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน  เพ่ือสนองตอบความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ วิทยาลัยฯ และแผนกวิชา จึงเป็น
ส่วนส าคัญในการพัฒนาและติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
ความพยายาม 

- วิทยาลัยฯได้จัดให้มีการติดตามนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาทั้งระดับชั้นปวช.
๓  และ ปวส.๒ ในการหางานท า การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอิสระของแต่ละคน เพ่ือเป็นการ
ประเมินผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาออกไปโดยใช้แบบติดตามการจบ โดยได้มอบหมายทางงานแนะแนวฯ
ร่วมกับครูที่ปรึกษาแผนกวิชาในการติดตาม ส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา พร้อม
สรุปผลที่ไดเ้สนอแก่วิทยาลัยฯ 

- วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ 
และ ปวส.๒  โดยได้เชิญวิทยากรจากส านักงานจัดหางานแลผู้ประกอบการมาท าการบรรยายเพ่ือเป็น
แนวทางในการ หางานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ให้นักเรียน  นักศึกษาเข้าร่วมฟังการแนะน าในการศึกษาต่อจากสถานศึกษาภายนอกทั้งรัฐและ
เอกชนที่ได้มาท าการแนะแนวในวิทยาลัยฯ 

 



๔๘ 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช.๓ และ 

ปวส.๒ (ปีการศึกษา ๒๕๕๘) ทั้งหมด จ านวน ๒๗๑ คน ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในสถาน
ประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อใน ๑ ปี  โดยแยกเป็นระดับชั้น ปวช.๓ จ านวน ๑๕๐  
คน และระดับชั้น ปวส.๒ จ านวน ๘๖ คน รวมนักเรียน นักศึกษาทั้งหมดจ านวน ๒๓๖ คน  คิดเป็นร้อยละ 
๘๗.๐๘ ค่าคะแนนที่ได้ ๕ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๙  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 
                  ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  ได้เห็นความส าคัญของความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน  สถานศึกษา ที่มีต่อผลผลิตคือ นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา จึงจัดการเรียนการ
สอน  ที่เน้นให้ผู้มีความรู้ในวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและสามารถปฏิบัติได้จริงโดยควบคู่กับการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ และการอบรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตรให้ผู้ เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาครบทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป  
และด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
 

ความพยายาม 
๑. จัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา ที่มี

ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๒. จัดท าทะเบียนสรุปรายชื่อสถานศึกษาท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๓. จัดท าทะเบียนรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาเข้าท างาน  ของผู้ส าเร็จ

การศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๔. จัดท าทะเบียนรายชื่ออาชีพอิสระ ของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕. จัดท าเครื่องมือประเมินความพึงพอใจให้ครบทั้ง ๓ ด้าน  ดังนี้  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ด้านสมรรถนะหลักและทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ จ านวน ๒ ชุด ชุดที่ ๑ ส าหรับประเมินสถาน
ประกอบการ/สถานศึกษา ชุดที่ ๒  ส าหรับประเมินผู้รับบริการ โดยใช้ Rating scale ๑-๕  เพ่ือเก็บข้อมูล
ที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง                    

๖. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อตอบแบบสอบถามจากกลุ่มสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือกลุ่ม
สถานศึกษา หรือกลุ่มผู้รับบริการรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ ของจ านวนสถานประกอบการ หน่วยงาน
สถานศึกษา ผู้รับบริการ 

๗. ด าเนินการเก็บกลุ่มตัวอย่าง และรวบรวมข้อมูล น ามาวิเคราะห์หาค่าสถิติ  ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 



๔๙ 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาหรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บ
ข้อมูลในการประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ โดยภาพรวมวิทยาลัยฯ มีการสุ่ม
ตัวอย่างจากสถานศึกษา สถานประกอบการ และอาชีพอิสระ มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ 
– ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๗  อยู่ในระดับคุณภาพ ดมีาก 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๑ .๑  ร้ อ ยล ะขอ งผู้ เ รี ย นที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป   

- ดีมาก ค่าคะแนน ๔.๕๑ -๕.๐๐ 
- ดี ค่าคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
- พอใช้ ค่าคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 
- ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน ๐.๐๐ -๑.๕๐ 

ค่าคะแนน 
๕.๓๘ 

๕ 
(ดีมาก) 

๑.๒ ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ  หน่วยงาน  
ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน  

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล(๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล(๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) และมีผล(๓) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ (๑)  

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (๑) 
และมีผลตาม 

(๕) 

๕ 

(ดีมาก) 

๑.๓ ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

- ดีมาก ค่าคะแนน ๔.๕๑ -๕.๐๐ 
- ดี ค่าคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
- พอใช้ ค่าคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 
- ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน ๐.๐๐ -๑.๕๐ 

ค่าคะแนน 
๖.๐๙ 

๕ 
(ดีมาก) 

๑ .๔  ร้ อ ยล ะขอ งผู้ เ รี ย นที่ มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ช า ติ ด้ า น
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  
 

- ดีมาก ค่าคะแนน ๔.๕๑ -๕.๐๐ 
- ดี ค่าคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
- พอใช้ ค่าคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 
- ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน ๐.๐๐ -๑.๕๐ 

ค่าคะแนน 
๓.๔๘ 

๓ 
(พอใช้) 



๕๐ 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๑ .๕  ร้ อ ยล ะขอ งผู้ เ รี ย นที่ มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ช า ติ ด้ า น
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้ งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   

- ดีมาก ค่าคะแนน ๔.๕๑ -๕.๐๐ 
- ดี ค่าคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
- พอใช้ ค่าคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 
- ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน ๐.๐๐ -๑.๕๐ 

ค่าคะแนน 
๒.๘๑ 

 

๓ 
(พอใช้) 

๑.๖ ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการ
ประกั น คุ ณภ าพภา ย ในกา ร
อาชีวศึกษารับรอง  

- ดีมาก ค่าคะแนน ๔.๕๑ -๕.๐๐ 
- ดี ค่าคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
- พอใช้ ค่าคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 
- ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน ๐.๐๐ -๑.๕๐ 

ไม่ต้องด าเนินการในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

๑ . ๗  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า 

- ดีมาก ค่าคะแนน ๔.๕๑ -๕.๐๐ 
- ดี ค่าคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
- พอใช้ ค่าคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 
- ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน ๐.๐๐ -๑.๕๐ 

ค่าคะแนน 
๓.๕๔ 

๔ 
(ดี) 
 

๑ . ๘  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ ส า เ ร็ จ
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ไ ด้ ง า น ท า ห รื อ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน ๑ ปี  
 

- ดีมาก ค่าคะแนน ๔.๕๑ -๕.๐๐ 
- ดี ค่าคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
- พอใช้ ค่าคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 
- ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน ๐.๐๐ -๑.๕๐ 

ค่าคะแนน 
๕.๔๔ 

๕ 
(ดีมาก) 

๑.๙ ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน 
หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ
ที่ มี ต่ อ คุ ณภ า พข อ งผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผลตาม(๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผลตาม(๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) และมีผลตาม(๓) 
- ต้องปรับปรุงปฏิบัติ(๑)และมีผลตาม (๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑)  

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (๑) และ

มีผลตาม (๕) 

๕ 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๑ ๔.๔๔ 

 
 



๕๑ 

 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
     ตัวบ่งช้ี  ๑.๑ , ๑.๒ , ๑.๓ , ๑.๘ ,๑.๙  

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่  
     ตัวบ่งช้ี  ๑.๔ , ๑.๕ , ๑.๗ 

 
มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน    
ความตระหนัก 
 สถานศึกษาได้ด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการให้มีสมรรถนะในแต่ละอาชีพ สาขางานที่เปิดท าการเรียนการสอน มีการประเมินและ
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
ความพยายาม 

สถานศึกษาได้มีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาแต่ละสาขา
งานที่เปิดท าการเรียนการสอน จัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา มีการมอบหมายให้ครูผู้สอนจัดท าโครงการสอนและแผนการสอนทุกรายวิชา  แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงแผนการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์  และโครงสร้างของ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และสถานศึกษาได้มีการทดลองและน า
หลักสูตรไปใช้ 
ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็น  (๑) (๓) (๔)  
และ (๕)  ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 

 



๕๒ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ความตระหนัก 

สถานศึกษาได้ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณลักษณะ  ๓D  เพ่ือให้ครูได้น าแผนการจัดการเรียนรู้มา
ใช้ในการสอนและชี้แจงให้ทราบถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอน  โดยเน้นนโยบาย  คนดี  คนเก่งและ
มีความสุข  โดยก าหนดให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ใช้วิธีการสอนและสื่อที่หลากหลาย  ใช้
แหล่งความรู้ที่เป็นเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดท าสื่อการสอน  สนับสนุนให้นักเรียน  
นักศึกษามีทักษะในวิชาชีพโดยเน้นการปฏิบัติจริง  
ความพยายาม 
 สถานศึกษาก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีวิธีการสอน  
สื่อ กิจกรรมที่หลากหลาย มีการมอบหมายงานให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งมี
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา จากการจัดการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการจัดการเรียนรู้  มีการประเมินคุณภาพการสอน  มีการนิเทศการสอน  มีการน าผลการประเมินไป
พัฒนาการเรียนรู้ สถานศึกษามีจ านวนครู – อาจารย์  ที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง ๒ ภาคเรียน สถานศึกษามีครูที่
ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ความตระหนัก 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ในรายวิชาที่เปิดสอนทั้งระดับ ปวช. และปวส. การวิเคราะห์จุดประสงค์มาตรฐานและ
ค าอธิบายรายวิชามีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และตระหนักดีว่า
แผนการจัดการเรียนรู้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ครบทั้ง ๓ ด้าน คือ พุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย  
ต้องใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 



๕๓ 

 

ความพยายาม 
 สถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินการให้ผู้สอนได้จัดท าแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ  เพ่ือให้ส่งผลสัมฤทธิ์ทางเรียนแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  และตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดแต่ละชั้นปี  
โดยได้ให้ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ทางการเรียนที่ดี ดังนี้ 
 ๑. ให้ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะอาชีพที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและนโยบายสถานศึกษา ๓D ทุกรายวิชา 
 ๒. ให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 ๓. ให้ผู้สอนจัดท า/จัดหาสื่อการสอน/ใบความรู้/ใบงานให้แก่ผู้เรียน 
 ๔. มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูและให้ครูทุกคนท าบันทึกการสอน 
 ๕. ก าหนดให้ครูท าวิจัยชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาในการจัดการเรียนการสอน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษาได้ปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ และพยายามให้ผู้สอนได้จัดท าแผนการ
เรียนรู้เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์  และให้ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้แบบ
ฐานสมรรถนะที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายสถานศึกษา ๓D ทุกรายวิชา  
ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ในการจัดท าแผนการเรียนรู้  มีการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง ๕ ข้อ 
ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔   ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ความตระหนัก 

งานวัดและประเมินผลได้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาการ ว่าด้วยการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) และระเบียบว่า
ด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ ซึ่งวิทยาลัยฯ 
สร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้ด าเนินการแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลตามระเบียบให้
ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะโดยบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการวัดและประเมินผลตามแผน การจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลายและเหมาะสม  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล พร้อมทั้งน าผลจากการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกรายวิชาที่สอน เพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 

 

 



๕๔ 

 

ความพยายาม 
งานวัดผลและประเมินผล ร่วมกับครูผู้สอนได้ด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาให้แก่นักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช. และปวส. ดังนี้ 
๑. ครูผู้สอนแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียน

การสอนทุกรายวิชาที่สอน 
๒. ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และให้มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน 
๓. ครูผู้สอนใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 
๔. นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน 
๕. ครูผู้สอนน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ

และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
ผลสัมฤทธิ์  
 สถานศึกษาได้สร้างความตระหนัก ความพยายาม และได้ด าเนินการวั ดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา  เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาจ านวนทั้งหมด ๔ ข้อ  
ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕   ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  
ความตระหนัก   

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช เล็งเห็นความส าคัญของการฝึกงาน มีการวางแผนและจัดท า
โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีทักษะความรู้ทางด้าน
วิชาชีพที่เน้นทักษะฝีมือ  และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงตามท่ีสถานประกอบการต้องการ ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ความพยายาม    

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือส่งนักศึกษา 
ระดับชั้น ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ในระบบปกติและระบบทวิภาคีออกฝึกงานในสถานประกอบการ โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

๑. มีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 

๒. มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
๓. มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
๔. มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 



๕๕ 

 

๕. มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือน าผลไปปรับปรุง 
ผลสัมฤทธิ์  

จากการด าเนินงานในการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยฯ ได้
ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา ๕ ข้อ ระดับคุณภาพในการฝึกงานของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ ดีมาก 

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน    
 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) 
(๓) (๔) และ (๕) 

- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ (๑) (๒) (๓) 
และ (๔) 

- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) 
และ (๓) 

- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ 
(๑) และ (๒) 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (๑) (๓) 

(๔) และ (๕) 

๔ 
(ดี) 

๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมผีลตาม(๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผลตาม(๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) และมีผลตาม(๓) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมผีล

ตาม (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตาม

ประเด็น (๑) 

ปฏิบัติประเด็น 
(๑) และมีผล

ตาม (๕) 

๕ 
(ดีมาก) 

๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 
๒ ข้อ 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๑ ข้อ 

 

ปฏิบัติตาม
ประเด็นได้ ๕ 

ข้อ 

๕ 
(ดีมาก) 



๕๖ 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา   

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 
๒ ข้อ 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๑ ข้อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๔ ข้อ 

๔ 
(ดี) 

๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  
 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 
๒ ข้อ 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๑ ข้อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ 

๕ 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๒ ๔.๖๐ 

 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
     ตัวบ่งช้ี  ๒.๒ , ๒.๓, ๒.๕ 

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่  
     ตัวบ่งช้ี  ๒.๑ , ๒.๔ 
 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   

บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มี
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย 



๕๗ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ความตระหนัก   

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง ว่าด้วยอาชีวศึกษา มีค าสั่งถูกต้องตามระเบียบ ลงนามโดยเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา แต่งตั้งตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการ
บริหารสถานศึกษา 
ความพยายาม  

๑. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
๒. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
๓. การมอบหมายและแจงอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๔. ผลการประชุมให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ผลสัมฤทธิ์  

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา/วิทยาลัย สามารถบริหารงานระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน  
ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา ๔ ข้อ  ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ด ี
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒   ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีเป้าหมาย การจัดการอาชีวศึกษา โดยเน้นผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของสังคมและสถานประกอบการ มีการวางแผนการท างานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากรของ
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และสังคม โดยยึดหลักความต้องการของชุมชน สังคม 
ตลาดแรงงาน และให้สอดคล้องนโยบายของจังหวัด สอศ. กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล สถานศึกษาได้
จัดเตรียมข้อมูลนโยบาย พันธกิจ ของต้นสังกัด ข้อมูล SWOT ของสถานศึกษา ข้อมูลความต้องการของ
ทุกๆส่วน ที่เก่ียวข้อง มาร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ความพยายาม  

๑. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๒. สถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการส่วนร่วม

ของบุคลากร ทุกภาคส่วน 
๓. สถานศึกษา มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
๔. สถานศึกษามีการติดตาม รายงาน ประเมินผล แผนงาน โครงการ และรายงานต่อผู้บริหารทราบ 

 

 



๕๘ 

 

ผลสัมฤทธิ์    
สถานศึกษาได้ด าเนินการ ตามระบบ PDCA ครบตามกระบวนการ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา ๕ ข้อ  ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  
ความตระหนัก   

สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยมีการวางแผนการ
ด าเนินงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา ครู -อาจารย์ 
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของสังคมและสถาน
ประกอบการ 
ความพยายาม  

๑. สถานศึกษาได้ก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
๒. มีการประชุมวางแผนการด าเนินงาน ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกิจกรรมต่างๆ รองรับการด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ ์
๔. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาทุกด้าน 
๕. มีระบบสรุปผลงาน วิจัย เพ่ือพัฒนาการท างาน 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผู้เรียนที่จบการศึกษา มีงานท า ประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ได้ตามมาตรฐานการศึกษาที่วางไว้ 

ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัว
บ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
ความตระหนัก   

สถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  โดยใช้ภาวะผู้น าและการ
มีส ่วนร่วมของผู ้ที ่เกี ่ยวข้องและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู ้น าของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาได้มีการประชุมชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียน 
และผู้ปกครองทุกภาคเรียน   
ความพยายาม 

๑. มีการบริหารสถานศึกษาตามระเบียบการบริหารราชการ 
๒. แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบประจ าปี และมีแผนภูมิการบริหาร

สถานศึกษา 
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการ 
๔. รายงานการจัดประชุมทางวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัย 



๕๙ 

 

๕. แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
๖. รายงานการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่าย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘  และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 
๗. รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘  และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 
๘. รายงานการน าความคิดเห็น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย/ครู/ผู้ปกครอง

ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
๙. รายงานผลการประเมินการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์    
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานได้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา และ

การมีส่วนร่วมของประชาคมอาเซียน ตรวจสอบได้ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา ๕ ข้อ  ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
ความตระหนัก   

ระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญในการวางแนวทางวางแผนการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ได้อย่างเหมาะสม สถานศึกษาได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยจัดให้ทุกๆฝ่าย/งาน/แผนก มี
ระบบสารสนเทศของตนเอง และประสานกันเป็นเครือข่ายผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อีกทั้งให้งานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศรวบรวมจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ความพยายาม  

สถานศึกษาได้พัฒนาระดับคุณภาพของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ดังนี้ 
๑. จัดท าและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูล

นักเรียน นักศึกษา ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและ
การเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพ้ืนฐาน
ของจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๒. จัดอบรมให้คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ในส่วนของระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการสถานศึกษา 
RMS ๒๐๑๒ และให้ครูถ่ายทอดแก่นักเรียน นักศึกษาในที่ปรึกษา หรือในรายวิชาที่สอนต่อไป 

๓. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน 
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ 
การใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

๔. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 



๖๐ 

 

๕. มีการส ารองข้อมูลเพ่ือป้องกันการสูญหาย และติดตั้งไฟร์วอลล์เพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่มา
จากอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายช่วยป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเข้าถึงคอมพิวเตอร์
ของผู้ใช้ 

๖. ซ่อมแซมพัฒนาระบบโครงข่ายการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลัยฯ ทั้งในเรื่องของ
ความเร็วของสัญญาณ และการขยายพ้ืนที่การบริการภายในอย่างต่อเนื่อง 
ผลสัมฤทธิ์    

วิทยาลัยฯ ได้มีความตระหนัก พยายามและด าเนินการพัฒนาระดับคุณภาพของการจัดระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยมีองค์ประกอบของระบบที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
ระบบ ได้แก่ มีข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการตัดสินใจที่เป็นปัจจุบัน มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสม 
และมีผู้รับผิดชอบ มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบ RMS ๒๐๑๒ ให้กับบุคลากรทุกคน มีการพัฒนา
ฐานข้อมลูสารสนเทศของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข้อมูล และระบบโครงข่ายการ
เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง ผลการประเมิน วิทยาลัยฯ สามารถปฏิบัติตามประเด็น ครบ
ทั้ง ๕ ข้อ  อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  
ความตระหนัก   

สถานศึกษาได้จัดท าแผนและโครงการในการบริหารความเสี่ยงทั้ง ๕ โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักในการป้องกัน มีระบบเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือให้มี
ส่วนร่วมในการดูแลและป้องกัน ตั้งแต่ครอบครัว จนถึงครูที่ปรึกษาในการดูแลเฝ้าระวัง เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ติดตามพฤติกรรมเพื่อแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ และหาทางแก้ปัญหาต่อไป 
ความพยายาม  

สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความตระหนักในการบริหารความเสี่ยง ทั้ง ๕ ด้าน 
ดังต่อไปนี้  โครงการพัฒนาการป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยง 

- กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมด้านยาเสพติด  
- กิจกรรมวันรวมใจต้านภัยเอดส์ 
- กิจกรรมกีฬาภายในต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติด และการใช้รถ ใช้ถนน 
- กิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษา 
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ และ ปวส.๑ 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจ าปี ๒๕๕๘ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 



๖๑ 

 

- กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้วันงดสูบบุหรี่โลก 
- กิจกรรมบริจาคโลหิตในโอกาสวันส าคัญต่างๆ 

ผลสัมฤทธิ์    
การบริหารความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่ง

เสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร ทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา  ผู้เรียนและผู้ปกครองมีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มีกา รประเมินผลและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื ่อง และมีผลท าให้ความเสี ่ยงในด้านต่าง ๆ ลดลง สถานศึกษาได้ปฏิบัติตาม
ประเด็นได้ ๔ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ด ี
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ข้อมูลความตระหนัก 
 สถานศึกษาได้จัดระบบการดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียนมีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา               
มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน  มีระบบดูแล
ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียน ปัญญาเลิศ 
ข้อมูลความพยายาม 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนในการส่งเสริมจัดระบบดูแลผู้เรียน 
เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากท่ีสุด 

๑. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน 
๒. สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ 

ครั้ง 
๓. สถานศึกษามีแผนงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน อย่างน้อย ร้อยละ 

๑๐ ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 
๔. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 

ผลสัมฤทธิ์ 
 จากการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา  ผลปรากฏว่าสถานศึกษา ได้มีการด าเนินการตาม
ประเด็นการพิจารณาครบ ๕ ข้อ  ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

 

 

 

 



๖๒ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๘   ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ  
                    การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  
ความตระหนัก   

วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและดูแลสิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ พื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน  โดยมีการ
ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน  เช่น มีการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  แต่งตั้งผู้ดูแลประจ าห้อง  มีการแต่งตั้งหัวหน้างาน/ผู้ก ากับดูแล มี
การประเมินความความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๑-๕ และมี
การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน 
ความพยายาม 
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการ ด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และ
มีการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย 
และผู้เรียน โดยก าหนดโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้ 

๑. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน พร้อมติดตั้ง 
๒. โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ 
๓. โครงการประกวดห้องเรียนที่มีการจัดบรรยากาศห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้แบบ CAT            

ของแผนก 
ผลสัมฤทธิ์   

สถานศึกษา สามารถบริหารงาน ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ มี
การจัดท าแผนในการดูแลสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา มีการประเมินผลความพึงพอใจของครู บุคลากร 
และนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ซึ่งจากผลการประเมินความพึง
พอใจโดยรวม เฉลี่ย ๓.๖๕ และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ จากการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ปรากฏว่า ได้ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา ๔ ข้อ 
ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 

 

 

 

 



๖๓ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๙   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  
ความตระหนัก   

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  มีการจัดท าแผนงาน โครงการ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ โดยก าหนดให้มีการด าเนินการจัดซื้อพัสดุตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ ภายใต้
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  
โดยปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และมีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา 
การใช้วัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
ความพยายาม 

สถานศึกษามีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ  มีแผนงาน โครงการ 
การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ มีการด าเนินงานขอจัดซื้อ ขอซ่อม วัสดุ 
ครุภัณฑ์ต่างๆ  การเขียนใบ สผ.๑ รายงานการขอซื้อ รายงานการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ มีการ
ประชุมและบันทึกการประชุม การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน รายงานการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ 
และมีการประเมินผล น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนางาน 
ผลสัมฤทธิ์ 

สถานศึกษา มีการจัดท าแผนงาน โครงการ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ มี
การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ รายงานผลการด าเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแผนงาน 
โครงการต่างๆ มีการประเมินระดับความพึงพอใจ ต่อการหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ และมีผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในช่วง ๓.๕๑ – ๕.๐๐ และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงบริหารจัดการ  ได้ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาครบทั้ง ๔ ข้อ  ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้ระดับ
คุณภาพ ดี 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑๐  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ความตระหนัก   
 สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในทุกๆด้านทั้งด้านงานสอนตามสาขาวิชาชีพ 
และงานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือได้น าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์มาพัฒนางาน องค์กร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของผู้เรียน 
ความพยายาม 

๑.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
๒.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพและ

จรรยาบรรณวิชีพ 
๓.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา 

 

 



๖๔ 

 

๔.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากับหน่วยงานอื่น 

๕.  ข้อมลูครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 
ผลสัมฤทธิ์    

สถานศึกษาได้ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  
ความตระหนัก   

สถานศึกษาได้วางแผนการด าเนินงานบริหารงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่นักเรียน 
นักศึกษา และราชการ โดยใช้ระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคหน่วย เช่นระดับบริหาร ครู อาจารย์ 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน จัดท าแผนการใช้งบประมาณระยะยาว และระยะสั้น ลงในแผนพัฒนา
สถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ความพยายาม 

๑. สถานศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ลูกจ้าง คนงาน นักเรียน นักศึกษา 

๒. จัดท าแผนการใช้งบประมาณทุกประเภท ให้สอดคล้องกับผลผลิต 
๓. จัดสรรงบประมาณ ส าหรับรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
๔. มอบหมายให้แต่ละแผนกวิชาจัดส่งรายการ รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต ที่ได้จากการใช้วัสดุ

ฝึกในการจัดการเรียนการสอน 
๕. จัดสรรงบประมาณส าหรับรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ 
๖. จัดสรรงบประมาณให้ครูและนักเรียน จัดท าและด าเนินการจัดการประกวด จัดแสดงโครงงาน 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
๗. จัดสรรงบประมาณส าหรับรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านปลูกฝัง

จิตส านึก และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลก 
๘. มีระบบตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม รายงานการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

ผลสัมฤทธิ์   
สถานศึกษามีรายงานผลการใช้งบประมาณ รายเดือน รายไตรมาส มีการสรุปผลการใช้

งบประมาณ สถานศึกษาได้ด าเนินการตามประเด็นพิจารณา ๔ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 
 

 



๖๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒   ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ 
ความตระหนัก 

วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการระดมทรัพยากรในการจัดอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้ง
ในและต่างประเทศ โดยได้ระดมทรัพยากรในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ให้
นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์  รวมทั้งความมั่นใจในอาชีพ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิต ตลอดจนศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ มีการวางแผนในการระดมทรัพยากร และแสดงความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน  
รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการขอสนับสนุนทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์  
และการสนับสนุนอ่ืนๆ รวมทั้งการระดมผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการร่วมมือกันจัดการศึกษา 
ทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคี เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการเรียนรู้ ให้
สามารถน าความรู้ไปพัฒนาและบูรณาการในการใช้งาน และด ารงชีพอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ผลสัมฤทธิ์ 

สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และอ่ืนๆ แผนกต่างๆ ได้รับการ
สนับสนุนวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสถานประกอบการร่วมจัดการศึกษา และมีผู้สนับสนุน
ทุนการศึกษา  สถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาได้ครบทั้ง ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับ  
ดีมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๓ . ๑  ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติ งานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตาม

ประเด็น ๑ ข้อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็นได้ ๔ ข้อ 

๔ 
(ดี) 

๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) 
(๔) และ (๕) 

- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ (๑) (๒) (๓)  
และ (๔) 

- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)  
และ (๓) 

- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ (๑) 
และ (๒) 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (๑) (๒) 
(๓) (๔) และ (๕) 

๕ 
(ดีมาก) 

๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) 
(๔) และ (๕) 

- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ (๑) (๒) (๓)  
และ (๔) 

- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)  
และ (๓) 

- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ (๑) 
และ (๒) 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (๑) (๒) 
(๓) (๔) และ (๕) 

๕ 
(ดีมาก) 

๓ . ๔  ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร
บริหารงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ ๒ 

ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตาม

ประเด็น ๑ ข้อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ 

๕ 
(ดีมาก) 



๖๗ 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ ๒ 

ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตาม

ประเด็น ๑ ข้อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ 

๕ 
(ดีมาก) 

๓ .๖  ระดับคุณภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) 
(๔) และ (๕) 

- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ (๑) (๒) (๓)  
และ (๔) 

- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)  
และ (๓) 

- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ (๑) 
และ (๒) 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (๑) (๒) 
(๓)  และ (๔) 

๔ 
(ดี) 

๓  .๗   ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร
จัดระบบดูแลผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ ๒ 

ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตาม

ประเด็น ๑ ข้อ 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น ๕ ข้อ 

๕ 
(ดีมาก) 

๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษา  และการใช้
อ า ค า ร ส ถ า น ที่  ห้ อ ง เ รี ย น  
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์
วิทยบริการ 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ ๒ 

ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตาม

ประเด็น ๑ ข้อ 
 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๔ ข้อ 

๔ 
(ดี) 



๖๘ 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๓ .๙  ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  
และคอมพิวเตอร ์

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ ๒ 

ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตาม

ประเด็น ๑ ข้อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๔ ข้อ 

๔ 
(ดี) 

๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ ๒ 

ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตาม

ประเด็น ๑ ข้อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ 

๕ 
(ดีมาก) 

๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ   

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ ๒ 

ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตาม

ประเด็น ๑ ข้อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๔ ข้อ 

๔ 
(ดี) 

๓.๑๒  ระดับคุณภาพในการระดม
ท รั พ ย า ก ร ใ น ก า ร จั ด ก า ร
อาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ ๒ 

ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตาม

ประเด็น ๑ ข้อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ 

๕ 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๓ ๔.๕๘ 

 

 



๖๙ 

 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้  
  ตัวบ่งช้ี  ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔, ๓.๕, ๓.๗, ๓.๘, ๓.๑๐, ๓.๑๒ 
จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่  
      ตัวบ่งช้ี  ๓.๑, ๓.๖, ๓.๙, ๓.๑๑ 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ   
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ตระหนักถึง
ความส าคัญของการเข้าร่วมกับชุมชน โดยการน าครู นักเรียน นักศึกษา ออกบริการน าวิชาชีพที่เรียนรู้ไป
บริการให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ  ท าให้ครูและนักเรียน นักศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพและวิชาการ เข้าถึงประชาชน ชุมชน สร้างจิตอาสาให้กับครู – บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ความพยายาม 

๑. ด าเนินโครงการ Fix it center ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๔ ศูนย์ โดยน าครูบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเกิน ๖๐ %  

๒. ด าเนินโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์   
ด าเนินงานโดยครูและนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ 

๓. ด าเนินโครงการ “อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่” น าครู – นักเรียน ออกให้บริการวิชาชีพร่วมกับอ าเภอ
พระพรหม 

๔. ด าเนินการสอน ๑๐๘  อาชีพ เพ่ือฝึกอาชีพเสริมให้กับประชาชนทั่วไปโดยให้ครูที่มีความรู้
ความสามารถในการฝึกอาชีพระยะสั้นและเป็นผลิตภัณฑ์เด่น สามารถน าไปประกอบอาชีพเสริมได้ ฝึก
นักเรียน นักศึกษา เพ่ือเป็นวิทยากรผู้ช่วยสอนให้กับครู  น าวิชา เรียนไปสอนให้กับประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

๕. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 
ผลสัมฤทธิ์ 
 ทุกโครงการด าเนินงานประสบผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดย ครู บุคลากรทางการศึกษา  
นักเรียน นักศึกษา ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง  หน่วยงานต่าง ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ให้
ความร่วมมือและพึงพอใจในการด าเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช โดยงานโครงการ
พิเศษและการบริการชุมชน สถานศึกษาได้ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 
 



๗๐ 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๔ .๑  ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการการบริการวิ ช าการและ
วิชาชีพ  
 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ ๒ 

ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตาม

ประเด็น ๑ ข้อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ 

 

๕ 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๔ ๕.๐๐ 

 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔ 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
     ตัวบ่งช้ี  ๔.๑ 
จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
     ตัวบ่งช้ี - ไม่มี - 
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มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย   
ส่งเสริมให้ครู และผู้ เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็น

ประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
                     ของผู้เรียน  
ความตระหนัก 

๑. วิทยาลัย ฯ ได้ก าหนดนโยบายสนับสนุนผู้เรียน สร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัย  และโครงงาน 

๒. วิทยาลัย ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์  เพ่ือให้การสนับสนุน  ส่งเสริมและให้ค าปรึกษา
ผู้เรียนในการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

๓. ประชุมผู้สอน ชี้แจง ท าความเข้าใจ ในการให้ผู้เรียนด าเนินการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงานโดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนรายวิชา  และก าหนดให้นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่ผู้เรียนจัดท าข้ึนนั้นสามารถเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรืออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพ และหรือการพัฒนาชุมชน  
ท้องถิ่น  ตามเกณฑ์ ระดับชั้นปวช.๓  จ านวน ๓ คน : ๑  ชิ้นงาน  และปวส.๒  จ านวน ๒ : คน ๑ ชิ้นงาน 

๔. วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานของผู้เรียน โดยมีผู้สอนก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณถูกต้องตามระเบียบและคุ้มค่า 

๕. ส่งเสริมให้มีการจัดการประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของ
ผู้เรียน  ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ท้องถิ่น  
เพ่ือใช้ในการอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันหรือประกอบอาชีพ 
ความพยายาม 

๑. ผู้สอนบูรณาการให้ผู้เรียนจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงาน ในรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  มีผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน 
รวมทั้งหมด ๑๓๐ ชิ้น แยกเป็นระดับ ปวช. ๗๓ ชิ้น และระดับ ปวส. ๕๗ ชิ้น 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และพิจารณา
จดัสรรงบประมาณในการด าเนินการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน 

๓. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน โดยด าเนินการ
ตาม  ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ผู้เรียนรวมกลุ่มตามความเหมาะสมและสมัครใจ   
๓.๒  ผู้สอนชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย กฎเกณฑ์ การจัดท านวัตกรรม   

สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ  และแนวทางการด าเนินการให้ผู้เรียนรับทราบ เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางในการจัดท าต่อไป 
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๓.๓  น าแนวคิดและร่างเค้าโครงของโครงการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ฯ ที่ได้จากการ
ระดมสมองของสมาชิกในกลุ่ม น าเสนอผู้สอนเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้และให้
ข้อคิดเห็น เสนอแนะ แนวทางการจัดท าฯ 

๓.๔  ผู้สอนตรวจสอบโครงการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ฯ ของผู้เรียน และน าเสนอ
คณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์ ฯ ที่วิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาคัดเลือกโครงการเด่นที่มีความเป็นไปได้ มีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สอศ. ก าหนด พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

๓.๕  เมื่อคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์เห็นชอบแล้ว ผู้เรียนแต่ละกลุ่มไปด าเนินการจัดท า
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ฯ ตามช่วงเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการด าเนินงาน  โดยมีผู้สอนติดตาม ก ากับ ดูแล 
ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ  ช่วยเหลือและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด 

๓.๖  ในระหว่างการด าเนินการ ฯ ผู้สอนจะประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงเป็น
ระยะ ๆ จนแล้วเสร็จ 

๓.๗  ผู้เรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามรูปแบบวงจรการพัฒนา (PDCA) และ
น าเสนอผลงานต่อผู้สอน 

๓.๘  ผู้เรียนน านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ฯ  ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งบันทึก
ผลการใช้ประโยชน์และสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์และผู้เกี่ยวข้อง 

๓.๙  ผู้สอนจัดท าสรุปผลการด าเนินการและน าผลงานทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการ
สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือทราบและให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ และจดสิทธิบัตรผลงานที่มีคุณค่า 

๔. ผู้สอนและผู้เรียนน าข้อมูลข่าวสารของผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
น าไปเผยแพร่ทางช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การน าเสนอผลงาน จดหมายข่าว อินเตอร์เน็ต 
และวิทยุ ฯลฯ เป็นต้น 

๕. งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รวบรวมและสรุปผลการด าเนินการจัดท านวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของผู้เรียนทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 แผนกวิชาทั้งหลักสูตรปวช. และปวส.   มีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ใน
หลักสูตร ปวช.  ๗๓ ชิ้นงาน และหลักสูตร ปวส. ๕๗  ชิ้นงาน  รวมทั้งสิ้น ๑๓๐ ชิ้น   เป็นไปตามประเด็น
พิจารณา ระดับชั้นปวช.๓  จ านวน ๓ คน : ๑ (๑๙๐ คน)  ชิ้นงาน และ ระดับปวส.๒  จ านวน ๒ : คน ๑ 
ชิ้นงาน (๑๐๑ คน) มีการประกวดในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ ซึ่งน าไปใช้ประโยชน์ทั้งใน
สถานศึกษาและชุมชน ได้น าข้อมูลข่าวสารผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยเผยแพร่ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต (http://www.nicc.ac.th/) ผลงานได้รับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๕ รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๘ เครื่องมือเก็บผลมะนาว รางวัลชนะเลิศ 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๑๑ รถเข็นเอนกประสงค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๕ ชุด
อุปกรณ์พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลส์ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๘ เตาเผาถ่านน้ าส้มควันไม้ 
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และรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๑๐ การ์ตูนแอนนิเมชั่น เรื่อง A-Z พัฒนาสู่อาเซียน 
สถานศึกษาได้ปฏิบัติครบตามประเด็นพิจารณา ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  

 
ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
                   หรืองานวิจัยของครู  
ความตระหนัก 

๑. วิทยาลัย ฯ ได้ก าหนดนโยบายสนับสนุนครู  สร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย
แก่ครูผู้สอนเพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปรับปรุง ขบวนการเรียนการสอน โดยเน้นให้ครูจัดเก็บข้อมูลให้
ครอบคลุมกระบวนการของงานวิจัย  มีเป้าประสงค์ ระบุบปัญหา วิธีด าเนินการ การเก็บและบันทึกข้อมูล  
มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการด าเนินการ 

๒. วิทยาลัย ฯ ได้แจ้งในที่ประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ  และก าหนดส่งผลงานเพ่ือ
น าเสนอและเผยแพร่จัดการประกวดผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงานของครูในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติผ่านทางอินเตอร์เน็ต (http://www.nicc.ac.th/) 
ความพยายาม 

๑. ผู้สอนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน เพ่ือแก้ปัญหาในรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยโครงงาน 

๒. ส่งเสริมให้มีการส่งผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของครูเพ่ือเข้าประกวด 
ผลงานในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค  และระดับชาติ ผ่านระบบ RMS  
ผลสัมฤทธิ์ 
 ครูผู้สอนทุกแผนกวิชาทั้ง หลักสูตร ปวช. และ ปวส. มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
งานวิจัย จากจ านวนครูทั้งหมดจ านวน  ๖๗  คน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  ทั้ง ๒ ภาคเรียน  มีผลงานที่ส่ง
เฉลี่ยแล้ว ๓๖ ชิ้น คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๓ เป็นไปตามประเด็นพิจารณา ซึ่งน าไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา ได้น าข้อมูลข่าวสารผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
(http://www.nicc.ac.th/)  สถานศึกษาได้ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nicc.ac.th/
http://www.nicc.ac.th/
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัยของผู้เรียน  
 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ 

๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตาม

ประเด็น ๑ ข้อ 

ปฏิบัติตามประเด็น 
๕ ข้อ 

๕ 
(ดีมาก) 

๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัยของครู  
 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ 

๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตาม

ประเด็น ๑ ข้อ 

ปฏิบัติตามประเด็น 
๕ ข้อ 

๕ 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๕ ๕.๐๐ 

 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕ 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งช้ี  ๕.๑, ๕.๒  
 
จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
      ตัวบ่งช้ี  - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

มาตรฐานที่ ๖  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติเทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  
ความตระหนัก   

สถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมโดยสถานศึกษาด าเนินการให้ครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา  
ความพยายาม  

สถานศึกษาได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม 
          ๑. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการ
ชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
          ๒. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ๓. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมขุ และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 



๗๖ 

 

๔. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
ผลสัมฤทธิ์    

สถานศึกษาได้ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
ความตระหนัก   

สถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
ความพยายาม  

๑. สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
          ๒. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
        ๓. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 
         ๔. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ผลสัมฤทธิ์   

สถานศึกษาได้มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง ๕ ข้อ  ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก  
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๓  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ   
ความตระหนัก   

สถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬา และ
นันทนาการโดยสถานศึกษาได้ด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุก
คนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา และนันทนาการ มีการประเมินผล การด าเนินตามโครงการกิจกรรม 
ความพยายาม  

สถานศึกษาได้ด าเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๑. สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม ด้านการกีฬา และ

นันทนาการ 
๒. สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๓. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬา และ

นันทนาการโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
ผลสัมฤทธิ์    

สถานศึกษาได้มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๔  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ความตระหนัก          

สถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยสถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ มีแผนงาน โครงการในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของคณะครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพยายาม  

สถานศึกษาได้ด าเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพในปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 



๗๘ 

 

๓. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลสัมฤทธิ์    

สถานศึกษาได้มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา ๕ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผ ล ก า ร
ประเมิน 

๖ .๑  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริ ย์  ส่ ง เสริ มการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทะนุ บ า รุ ง ศ าสนา  ศิ ลปะ 
วัฒนธรรม  

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ ๒ 

ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตาม

ประเด็น ๑ ข้อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ 

๕ 
(ดีมาก) 

๖ .๒  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิ ต ส า นึ ก ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม   

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ ๒ 

ข้อ 
ต้องปรับปรุ ง เ ร่ งด่ วน  ปฏิบั ติ ตาม
ประเด็น ๑ ข้อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ 

๕ 
(ดีมาก) 

๖ .๓  ระดับคุณภาพในการส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ   
 
 
 
 
 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ ๒ 

ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตาม

ประเด็น ๑ ข้อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ 

 
 
 
 
 

๕ 
(ดีมาก) 

 
 
 
 
 



๗๙ 

 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผ ล ก า ร
ประเมิน 

๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ้ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ ๒ 

ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตาม

ประเด็น ๑ ข้อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ 

๕ 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๖ ๕.๐๐ 

 

 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งช้ี  ๖.๑ , ๖.๒ , ๖.๓ , ๖.๔ 
จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่  
      ตัวบ่งช้ี  - ไม่มี – 
 

มาตรฐานที่ ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา      

พ.ศ. ๒๕๕๕ และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่  ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  
ความตระหนัก   

สถานศึกษาตระหนักดีว่าในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพส่งผลให้ให้
สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจัดอบรมเพ่ือพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือให้ได้มาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานสถาน
ประกอบการ สังคม และชุมชน 
ความพยายาม   

สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพ ดังนี้  
๑. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๒. มีการประชุมท าความเข้าใจ รณรงค์ให้ความรู้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕  และวิธีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทุกคนทราบ   



๘๐ 

 

๓. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษา  
๕. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายงาน

การประเมินตนเองระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา และระดับสถานศึกษา และสถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
ผลสัมฤทธิ์    

จากการที่สถานศึกษามีความตระหนัก และมีความพยายาม จึงมีผลการปฏิบัติงานตามประเด็น
การพิจารณาครบทั้ง ๕ ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีที่  ๗.๒  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ .๒๕๕๕ 
ความตระหนัก   

สถานศึกษาต้องด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่วนที่ ๑ การจัดการ
อาชีวศึกษา จ านวน ๗ มาตรฐาน ๓๓ ตัวบ่งชี้  (ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไม่ต้องด าเนินการตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖) 
และแสดงถึงคุณภาพของการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้โดยมีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์สูงสุด
ในระดับ ๕ คะแนน หรือตามเกณฑ์ก าหนดของสถานศึกษา 
ความพยายาม  

สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังต่อไปนี้ 
๑. มีการประชุม แจ้งครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทราบ เกี่ยวกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาพร้อมให้
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร มอบเอกสารคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ
เอกสารมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๒. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๓. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

๔. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๕. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๖. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๗. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 
 



๘๑ 

 

๘. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของแผนกวิชา มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

๙. จดัท ารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา และจัดท ารายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

๑๐. น าผลการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนไปพิจารณา ไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ผลสัมฤทธิ์    
จากผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานการอาชีวศึกษา       

พ.ศ. ๒๕๕๕  มีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้ ในระดับ ๕ คะแนน (ดีมาก) จ านวน ๒๔ ตัวบ่งชี้ ผลสัมฤทธิ์ตัว
บ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๒ 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๗ .๑  ระดับคุณภาพในระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน  

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 
(๒) (๓) (๔) และ (๕) 

- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ (๑) (๒) 
(๓) และ (๔) 

- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 
(๒) และ (๓) 

- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ 
(๑) และ (๒) 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (๑) 

ปฏิบัติตามประเด็น 
(๑) (๒) (๓) (๔) 

และ (๕) 

๕  
(ดีมาก) 

๗  .๒    ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร
ด า เนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ .๒๕๕๕ 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสิน
ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ ๕ 
คะแนน ดีมาก 

-ดีมาก ๓๐-๓๔ ตัวบ่งชี้และไม่มี
ตัวบ่งชี้ ใดที่อยู่ ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุง   หรือ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

- ดี ๒๔- ๓๓ ตัวบ่งชี้ 
- พอใช้ ๑๘- ๒๓ ตัวบ่งชี้ 
- ต้องปรับปรุง ๑๒- ๒๓ ตัวบ่งชี้ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่า 
๑๒ ตัวบ่งชี้ 

๒๔ ตัวบ่งชี ้ ๔  
(ดี) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๗ ๔.๕๐ 

 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗ 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
      ตัวบ่งช้ี  ๗.๑  

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
      ตัวบ่งช้ี  ๗.๒ 



๘๓ 

 

 

ส่วนที่ ๒ การฝึกอบรมวิชาชีพ  จ านวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่  ๘   ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   

จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  สถาน
ประกอบการ 

   
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๘.๑  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ความตระหนัก   
 สถานศึกษาได้ตระหนักในการส่งเสริมสนับสนุนด าเนินงานในการจัดท าแผนพัฒนาการบริหาร
จัดการฝึกอบรมระยะสั้น โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปีได้มุ่งเน้นการ
ด าเนินงานติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ความพยายาม  

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารจัดการ โดยจัดกิจกรรม
และโครงการ หลักสูตรระยะสั้น ดังนี้  

๑. มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๒. ด าเนินการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูผู้สอน 

๓. มีการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี อย่างมีขั้นตอนที่
ชัดเจน ตามแผนงานที่วางไว้ 

๔. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 
ผลสัมฤทธิ์   
 สถานศึกษาได้สร้างความตระหนักและความพยามยามด าเนินงานการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นอย่างมีคุณภาพ  มีการวางแผนงานติดตามการด าเนินงานตรวจผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือจะได้พัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ(๔) ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 
 
 



๘๔ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๒   ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 
ความตระหนัก   

สถานศึกษาได้มีการด าเนินการประชุมบุคลากร เพ่ือร่วมวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ในการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถาน
ประกอบการ และได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี และได้ด าเนินการ
เปิดท าการเรียนการสอนระยะสั้นตามความต้องการของสถานประกอบการและชุมชนพร้อมทั้งให้สถาน
ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการผลิตและก าลังคนอาชีวะ เพ่ือให้การพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและชุมชน โดยมีการใช้หลักสูตรตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาทั้งรายวิชา
ใหม่และพัฒนารายวิชาเดิม 
ความพยายาม  
 สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ของแต่ละแผนกวิชามีการพัฒนาตามความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนี้ 
 ๑. สถานศึกษามีการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา 
 ๒. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
 ๓. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ 
 ๔. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 
 ๕. มีการประเมินหลักสูตร โดยครูผู้สอนร่วมกับหน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชน 
ผลสัมฤทธิ์   
 สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน การ
ส ารวจความต้องการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ  และการประเมินผลการใช้หลักสูตร ท าให้
สถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะของแผนกวิชา สถานศึกษาเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ น าหลักสูตร  
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไปใช้ในการฝึกอบรม โดยมีการปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา ๑ – ๕ 
ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 

 
ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๓  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ความตระหนัก   

สถานศึกษาส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ครูเห็นคุณค่าของการจัดท าได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น โดยมีนโยบายให้แผนกวิชาทุกแผนกวิชาจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่เปิดฝึกอบรม บูรณาการ
สอนที่หลากหลาย เน้นความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพยายาม  

สถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินการให้ครูฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นได้จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้เป็นระบบด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    เพ่ือให้การเรียน
การสอนดังกล่าวส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฯ รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 ๒. มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนจัดการเรียนรู้ โดยการบันทึกหลังการ
สอนและรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับเมื่อจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น 
 ๓. น าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์    
 ครูผู้สอนรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ร้อยละ ๗๕.๐๐ ของ
ครูผู้สอนทั้งหมด และครูผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนดังกล่าวจนลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
โดยปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕)  ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 

 
ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๔  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ความตระหนัก   

สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู เห็นความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น การวิเคราะห์จุดประสงค์ มาตรฐาน และค าอธิบายรายวิชามีความจ าเป็น และส าคัญอย่างยิ่งใน
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และตระหนักดีว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ พัฒนาผู้เรียนให้ครบ
ทั้ง ๓ พิสัย คือ พุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย นอกจากใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย การวัดผลและ
ประเมินผลก็เป็นสิ่งที่จะท าให้ทราบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐาน

รายวิชา และสมรรถนะรายวิชา โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง 
ความพยายาม   

สถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรแกนมัธยม  หลักสูตรคู่ขนาน 
จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ที่จัดการ
ฝึกอบรม ดังนี้ 

๑.  ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาตาม
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากปลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒.  ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา 
 ๓.  ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
 ๔. ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากปลายและเหมาะสมทุก
รายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
 ๕. ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  น าผลจากการวัดแลประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรบ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
ผลสัมฤทธิ์    
 สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย  
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการวัดการเรียนการสอน  ครูแต่ละคนท าการวัดผลการเรียนการสอน และผล
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ไปพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นสมรรถนะ 



๘๗ 

 

อาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีการปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาครบทั้ง ๕ 
ข้อ ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๕  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ความตระหนัก   

สถานศึกษาตระหนักถึง การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใน
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้เชียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ท้องถิ่น
ของตนเอง มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับท้องถิ่นและ สถานประกอบการ เพ่ือจะได้พัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษามีข้อจ ากัดในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการบริหารจัดการวัสดุฝึก ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนๆ ตลอดจนสถานที่ที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในสถานการณ์จริง จึงได้ร่วมกันวางแผน กิจกรรม โครงการ ไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ความพยายาม  

สถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ด าเนินการในการระดมทรัพยากรใน
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ ดังนี้ 

๑. มีการวางแผน มีแผนงาน โครงการ มีการระดมทรัพยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

๒. จัดการเรียนการสอนโดยเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ 
มาร่วมเป็นวิทยากร 

๓. ได้จัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
๔. ขอความร่วมมือ ความอนุเคราะห์สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรรภายนอก ในด้าน

งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
๕. ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา

กับเครือข่ายในประเทศ ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ เชียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ของวิทยาลัย 
ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปฏิบัติตาม
ประเด็นการพิจารณาครบทั้ง ๕ ข้อ  ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดมีาก 
 
 
 
 



๘๘ 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๖  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่ได้รับการพัฒนา 
ความตระหนัก 

สถานศึกษาได้รับนโยบายจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัดการอบรมพัฒนา
เพ่ิมศักยภาพครูผู้สอนมนการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้แก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชน ดังนั้น
วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการของชุมชน สังคม  
และตลาดแรงงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ความพยายาม 

๑. ข้อมูลครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 
๒. ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่สถานศึกษาจัด 
๓. ค าสั่งมอบหมายรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
๔. ข้อมูลครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพระยะสั้นที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรวิชาชีพที่รับผิดชอบ โดยสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามที่หน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกเป็นผู้จัด โดยวิทยาลัยฯ  ด าเนินการดังนี้ 

๔.๑  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกวิชา 
๔.๒  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกวิชาอาหาร - ขนม 
๔.๓  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกวิชาช่างจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 
๔.๔  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกวิชาช่างไฟฟ้า (เดินท่อร้อยสาย) 
๔.๕  กิจกรรมสอนวิชาชีพ ๑๐๘ อาชีพแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
๔.๖  กิจกรรมสอนวิชาชีพ ๑๐๘ อาชีพแผนกวิชาอาหาร - ขนม 
๔.๗  กิจกรรมสอนวิชาชีพ ๑๐๘ อาชีพแผนกวิชา 
๔.๘  กิจกรรมสอนวิชาชีพ ๑๐๘ อาชีพแผนกวิชา  

๕. ข้อมูลครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาเทียบกับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นทัง้หมดจ าแนกตามแผนก และภาพรวมของสถานศึกษา  
ผลสัมฤทธิ์ 
 ตามที่สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความพยายาม ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ซึ่งเป็นการให้บริการวิชาชีพและพัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณภาพ ที่สอดคล้องกับงานสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ตามความต้องการของสังคมชุมและตลาดแรงงาน ครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวิชาชีพระยะสั้นที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพที่รับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เทียบกับ
ครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้นทั้งหมด ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 



๘๙ 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๗  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ความตระหนัก   
 สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมี
การจัดสรรค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ค่าวัสดุอุปกรณ์และสื่อ โดยจัด
ค่าใช้จ่ายให้ตามจ านวนชั่วโมงในการฝึกอบรม และจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้กับรายวิชาต่าง ๆ ที่
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเปิดฝึกอบรม 
ความพยายาม  
 ๑. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๘ เพ่ือบริหารงบประมาณส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

๒. บริหารและควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามแผนประจ าปี 
๓. สรุป และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้บริหาร 

ผลสัมฤทธิ์   
 การบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดฝึกอบรมทั้งหมด  ๒๕
รายวิชา มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น ๔๓๓ คน  มีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน และ
ค่าตอบแทน รวมเป็นเงิน ๑๘๙,๗๕๑.๙๑  บาท จากงบด าเนินการทั้งหมด  ๔๖๙,๗๐๓.๗๗ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๔๐.๔๐ ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕)  ผลสัมฤทธิ์ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
ความตระหนัก 

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชเป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชาตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและตามความต้องการของกลุ่มสนใจให้มีการฝึกทักษะในแต่ละสาขาอาชีพตาม
ความถนัดโดยใช้ระยะเวลาไม่มากแต่สามารถน าความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้ด้วยเหตุนี้
สถานศึกษาจึงได้เปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มผู้สนใจในแต่ละสาขาวิชาที่มีความพร้อมตาม
ความต้องการของชุมชนและผู้สนใจดังกล่าว 
ความพยายาม 

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  สถานศึกษาได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามที่กลุ่มสนใจและ
ความต้องการของชุมชน จ านวน  ๒๕  รายวิชาและส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด 
ผลสัมฤทธิ์  
 ผลจากการที่สถานศึกษาได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มผู้สนใจและตามความ
ต้องการของชุมชนท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดจ านวน ๒๕ รายวิชาจ านวน



๙๐ 

 

ผู้สมัครเรียน ๔๓๖  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป จ านวน ๔๑๖ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๙๕.๔๑ ค านวณค่าคะแนนได้ ๕.๙๖ คะแนน อยู่ในเกณฑร์ะดับคุณภาพ ดีมาก 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๙  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ความตระหนัก  

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สนใจได้ศึกษาและฝึกทักษะวิชาชีพ
ตามสาขาวิชาที่ถนัดเพื่อจะได้น าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ไปประกอบอาชีพต่อไป 
ความพยายาม  

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  ได้มีการวางแผนและพัฒนาทักษะวิชาชีพสาขาใหม่ ๆ เพ่ือ
สนองความต้องการของชุมชน 
ผลสัมฤทธิ์  

ผลจากการที่วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่ม
ผู้สนใจหรือชุมชนที่ต้องการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพและความรู้ใหม่ ๆ ท าให้ผู้เข้าอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
ฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด ๒๕ รายวิชา ผู้เข้าอบรมจ านวน ๔๓๖ คน ส าเร็จการฝึกอบรมจ านวน  ๔๓๓ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๑ ค านวณค่าคะแนนได้ ๖.๒๐ คะแนน อยู่ในเกณฑร์ะดับคุณภาพ ดีมาก 

 
ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ 
                    ประโยชน์ 
ความตระหนัก   
 สถานศึกษาได้เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับผู้สนใจ เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ อาชีพเสริม หรือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน
และครอบครัว 
 
ความพยายาม  

๑. วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้กับผู้สนใจ 
จ านวน ๒๕ รายวิชา ให้กับบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา จ านวน ๔๓๖ คน และส าเร็จ
การศึกษาทุกรายวิชารวมกัน จ านวน ๔๓๓ คน 

๒. สุ่มกลุ่มตัวอย่างแต่ละหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ของ TARO YAMANE, n=N/1+N(e)2  
ผลสัมฤทธิ์    
 ผู้ส าเร็จจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมด จ านวน ๔๓๓ คน จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากการสุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมพบว่า มีความพึงพอใจ ที่มีต่อการน าความรู้ 
ความสามารถไปใช้ประโยชน์ที่ระดับคะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีผลสัมฤทธิ์
อยู่ในระดับ ดีมาก 



๙๑ 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๘ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๘.๑    ระดับคุณภาพในการ
จัดท าแผนการบริหารจัดการ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 
(๒) (๓) (๔) และ (๕) 

- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ (๑) (๒) 
(๓) และ (๔) 

- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 
(๒) และ (๓) 

- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ 
(๑) และ (๒) 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็นได ้๔ ข้อ 

๔  
(ดี) 

๘.๒   ระดับคุณภาพในการใช้
แ ล ะ พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ฐ า น
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน  
สถานประกอบการ 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 
(๒) (๓) (๔) และ (๕) 

- ดี ปฏิบัติตามประเดน็ (๑) (๒) 
(๓) และ (๔) 

- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 
(๒) และ (๓) 

- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเดน็ 
(๑) และ (๒) 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็นได ้๕ ข้อ 

๕ 
(ดีมาก) 

๘.๓    ระดับคุณภาพในการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมผีลตาม
(๕) 

- ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผลตาม(๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) และมีผลตาม
(๓) 

- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมี
ผลตาม (๒) 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตาม
ประเด็น (๑) 

 

ปฏิบัติ (๑) 
และมีผลตาม(๕) 

๕ 
(ดีมาก) 



๙๒ 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๘.๔    ระดับคุณภาพในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น 
 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๒ ข้อ 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๑ ข้อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ 

๕ 
(ดีมาก) 

๘.๕    ระดับคุณภาพในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น 

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๒ ข้อ 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๑ ข้อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ 

๕ 
(ดีมาก) 

๘.๖    ร้ อยละของครู ผู้ ส อน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ น  ที่
ได้รับการพัฒนา 

- ดีมากค่าคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 
- ดี ค่าคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐  
- พอใช้ค่าคะแนน  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  
- ต้องปรับปรุงคา่คะแนน ๑.๕๑ – 
๒.๕๐ 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ 

ค่าคะแนน 
๖.๒๕ 

๕ 
(ดีมาก) 

๘.๗    ระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงินและงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมผีลตาม
(๕) 

- ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผลตาม(๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) และมีผลตาม
(๓) 

- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมี
ผลตาม (๒) 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตาม
ประเด็น (๑) 

 

ปฏิบัติ(๑) 
และมีผลตาม (๕) 

 

๕ 
(ดีมาก) 



๙๓ 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๘.๘   ร้อยละของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นที่มีผลการฝึกอบรม  ๒.๐๐
ขึ้นไป 

 

- ดีมากค่าคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 
- ดี ค่าคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐  
- พอใช้ค่าคะแนน  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  
- ต้องปรับปรุงคา่คะแนน ๑.๕๑ – 
๒.๕๐ 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ 

ค่าคะแนน 
๕.๙๖ 

๕  
(ดีมาก) 

๘ .๙ ร้อยละของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า 
 

- ดีมากค่าคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 
- ดี ค่าคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐  
- พอใช้ค่าคะแนน  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  
- ต้องปรับปรุงคา่คะแนน ๑.๕๑ – 
๒.๕๐ 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ 

ค่าคะแนน 
๖.๒๐ 

๕  
(ดีมาก) 

๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการ
น าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมผีลตาม
(๕) 

- ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผลตาม(๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) และมีผลตาม
(๓) 

- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมี
ผลตาม (๒) 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตาม
ประเด็น (๑) 

ปฏิบัติ (๑) 
และมีผลตาม(๕) 

๕  
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๘ ๔.๙๐ 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๘ 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งช้ี  ๘.๒, ๘.๓, ๘.๔, ๘.๕, ๘.๖, ๘.๗, ๘.๘, ๘.๙, ๘.๑๐ 
จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
      ตัวบ่งช้ี  ๘.๑ 
 
 



๙๔ 

 

 
 
 

ตอนที่ ๔ 
สรุปและแนวทางการพัฒนา

สถานศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 

ตอนที่  ๔ 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 
๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรุปได้ดังนี้ 
 

 ๑. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับดีมาก  เรียงตามล าดับดังนี้ 
 มาตรฐานที่  ๑  ตัวบ่งชี้ที่    ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๘, ๑.๙  
 มาตรฐานที่  ๒  ตัวบ่งชี้ที่    ๒.๒, ๒.๓, ๒.๕  
 มาตรฐานที่   ๓   ตัวบ่งชี้ที่     ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔, ๓.๕, ๓.๗,, ๓.๑๐, ๓.๑๒   

มาตรฐานที่  ๔  ตัวบ่งชี้ที่    ๔.๑                                       
มาตรฐานที่  ๕  ตัวบ่งชี้ที่    ๕.๑, ๕.๒ 
มาตรฐานที่  ๖  ตัวบ่งชี้ที่    ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓, ๖.๔  
มาตรฐานที่  ๗  ตัวบ่งชี้ที่    ๗.๑  
มาตรฐานที่  ๘  ตัวบ่งชี้ที่    ๘.๒, ๘.๓, ๘.๔, ๘.๕, ๘.๖, ๘.๗, ๘.๘, ๘.๙, ๘.๑๐ 

      

  ๒. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับดี เรียงตามล าดับดังนี้ 
  มาตรฐานที่  ๑  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ 
 มาตรฐานที่  ๒  ตัวบ่งชี้ที่    ๒.๑, ๒.๔  
           มาตรฐานที่  ๓  ตัวบ่งชี้ที่    ๓.๑, ๓.๖, ๓.๘, ๓.๙, ๓.๑๑                                       
 มาตรฐานที่  ๗  ตัวบ่งชี้ที่    ๗.๒  
           มาตรฐานที่  ๘  ตัวบ่งชี้ที่    ๘.๑ 
 ๓. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับพอใช้ เรียงตามล าดับดังนี้ 
 มาตรฐานที่  ๑  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔, ๑.๕ 
    

 ๔. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง เรียงตามล าดับดังนี้ 
 - ไม่มี -  
 ๕. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามล าดับดังนี้ 
           - ไม่มี - 
 ๖. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ทีไ่ม่ต้องด าเนินการประเมินในปี ๒๕๕๘ 
 มาตรฐานที่  ๑  ตัวบ่งชี้ที่    ๑.๖ 
 
 
 



๙๖ 

 

 ๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
      เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ใน
รูปแบบของกลยุทธิ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 

๔.๒.๑ แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๑) โครงการพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการและก าหนดภารกิจที่ชัดเจนตามกฎหมาย

ที่เก่ียวข้อง 
๒) โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพงานบริหารจัดการภาครัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง )สอศ(.  
๓) โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
๔) โครงการจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย 
๕) โครงการประเมินผลการใช้งบประมาณ 
๖) โครงการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย 
๗) โครงการเสริมสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลากร ชุมชน หน่วยงาน

ภาครัฐ และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสถานศึกษา 
๘) โครงการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ ๓-๕ ปี 
๙) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 
๑๐) โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน-นักศึกษา 
๑๑) โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกแผนก/งาน/ฝ่าย 
๑๒) โครงการเสริมสร้างระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน

ของสถานศึกษา 
๑๓) โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพภายในเข้าสู่งานปกติของ

สถานศึกษา 
๑๔) โครงการเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีสู่สาธารณชน 
๑๕) โครงการรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนต่อการจัดการศึกษา 
๑๖) โครงการเสริมสร้างการยอมรับผลการด าเนินงานบรรลุตามภารกิจของสถานศึกษา

ในระดับชุมชนท้องถิ่น และระดับจังหวัด 
๑๗) โครงการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
๑๘) โครงการภูมิปัญญาสร้างสรรค์ 
๑๙) โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา )สอศ(.  
๒๐) โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาในสถานศึกษา 
๒๑) โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

 



๙๗ 

 

๔.๒.๒ แผนพัฒนาผู้เรียน 
๑) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
๒) โครงการนักเรียน “คนดี คนเก่ง”  
๓) โครงการส่งเสริมคนดี  )สอศ(.  
๔) โครงการการอาชีพอาสา  )สอศ(.  
๕) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
๖) เส้นทางอาชีพ 
๗) โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
๘) โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชน สังคม ที่มีต่อผู้เรียน 
๙) โครงการส่งเสริมกีฬาวิทยาลัย/โครงการกีฬาสัมพันธ์ 
๑๐) โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
๑๑) โครงการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 
๑๒) โครงการนิเทศการฝึกงาน 
๑๓) โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี )สอศ(.  
๑๔) โครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ 
๑๕) โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
๑๖) โครงการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน 
๑๗) โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวเชิงรุก  
๑๘) โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
๑๙) โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
๒๐) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมเข้าทดสอบ V-Net  
๒๑) โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
๒๒) โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
๒๓) โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
๒๔) โครงการเตรียมภาษาสู่อาเซียน 
๒๕) โครงการส่งเสริมทักษะภาษต่างประเทศ 
๒๖) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง )Self-Access( 
๒๗) โครงการเหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
๒๘) โครงการท างานฟาร์มประมง 
๒๙) โครงการส่งเสริมและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการจัดการอาชีวศึกษา 
๓๐) โครงการปลูกจิตส านึกสาธารณะแก่ผู้เรียน 
๓๑) โครงการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

 
 



๙๘ 

 

๓๒) โครงการท านุ บ ารุง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๓๓) โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพร่วมกับจังหวัด  /อปท.  
๓๔) โครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓๕) โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
๓๖) โครงการปลูกพืชไร้ดิน 

๔.๒.๓ แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
๑) โครงการเสริมสร้างระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการสอน 
๒) โครงการเสริมสร้างการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
๓) โครงการสร้างและพัฒนามาตฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
๔) โครงการประเมินหลักสูตร 
๕) โครงการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
๖) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนครูให้พัฒนาคุณภาพการสอน 
๗) โครงการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๘) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๙) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขางานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดท า

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔.๒.๔ แผนการจัดท าผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย 

๑) โครงการจัดฝึกอบรมการจัดท าผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย 
๒) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขางานและนักเรียน-นักศึกษาในแต่ละสาขางาน

จัดท าผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย 
๓) โครงการจัดประกวดผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย 
๔) โครงการจัดการความรู้การท าและคิดค้นโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

และงานวิจัย 
๕) โครงการขอทุนสนับสนุนการสร้างสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนการ

สอนจากหน่วยงานภายนอก 
๖) โครงการเผยแพร่ผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย 
๗) โครงการสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
๘) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูนักประดิษฐ์ 
๙) โครงการติดตาม และประเมินผลการจัดท าผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ 

นวัตกรรมและงานวิจัย 
๑๐) โครงการประชุมทางวิชาการ  น าเสนอผลงานวิจัย 

 
 



๙๙ 

 

๔.๒.๕ แผนพัฒนาการบริการทางวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
๑) โครงการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 
๒) โครงการส ารวจความต้องการเรียนหลักสูตรระยะสั้นจากชุมชน  ท้องถิ่น 
๓) โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น )101 อาชีพ  (สอศ.  
๔) โครงการถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม  เทคโนโลยี  สู่ชุมชนและสังคม 
๕) โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน )สอศ(.  
๖) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาชีพ 
๗) โครงการขยายศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน Fix it center )สอศ(.  
๘) โครงการออกหน่วยบริการ อ าเภอ จังหวัดเคลื่อนที่  

๔.๒.๖ แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ 
๑) โครงการวิทยาลัยสวยด้วยมือเรา 
๒) โครงการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ 
๓) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานและอาคารปฏิบัติการ 
๔) โครงการจัดสร้างโรงจอดรถของบุคลากร 
๕) โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย  )สอศ(.  
๖) โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ปฏิบัติการแผนกวิชา 
๗) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนกวิชาให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานที่สามารถเป็น

แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา 
๘) โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด ๓ D 
๙) โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอกับผู้เรียน 
๑๐) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๑) โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอมีความ

เหมาะสมและทันสมัย 
๑๒) โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
๑๓) โครงการจัดระบบการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติให้

เหมาะสมและมีความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอน 
๑๔) โครงการส ารวจความพึงพอใจในการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และ

พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติ 
 
 
 
 

 



๑๐๐ 

 

๔.๒.๗ แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
๓) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
๔) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๕) โครงการศึกษาดูงาน 
๖) โครงการอบรม สัมมนา 
๗) โครงการพัฒนการเตรียมการเพ่ือการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
๘) โครงการนิเทศการเรียนการสอน 
๙) โครงการจัดท าฐานข้อมูลวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และเทคโนโลยี 
๑๐) โครงการประชุมทางวิชาการ  และน าเสนอผลงานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีของผู้สอน 
๑๑) โครงการจัดตั้งศูนย์แสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และเทคโนโลยี 
๑๒) โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี 
๑๓) โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน )สอศ(.  
๑๔) โครงการจัดท าสื่อเทคโนโลยี 
๑๕) โครงการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
๑๖) โครงการพัฒนาขีดความสามรถ  ด้านภาษาอังกฤษ  )สอศ(.  
๑๗) โครงการเตรียมภาษาสู่อาเซียน 
๑๘) โครงการพัฒนาครู  ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๑๙) โครงการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรของ

สถานศึกษา 
๒๐) โครงการพัฒนาค่านิยมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒๑) โครงการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
๒๒) โครงการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
๒๓) โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอนวิชาชีพ

ต่าง ๆ ภายในจังหวัด 
๒๔) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ 
๒๕) โครงการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์การอาชีพ 
๒๖) โครงการส่งเสริมครูให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน 

 
 



๑๐๑ 

 

๔.๒.๘ แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
๑) โครงการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษา 
๒) โครงการขยายความร่วมมือและเครือข่ายพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา )V-cop( 
๓) โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
๔) โครงการขยายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
๕) โครงการประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษา และสถาน

ประกอบการ ร่วมวางแผนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๖) โครงการลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ 
๗) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
๘) โครงการระดมทรัพยากรการศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๙) โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาก าลังคนทั้งด้านปริมาณและ

คุณภาพ  จากสถานประกอบการ 
๑๐) โครงการฝึกทักษะและประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
๑๑) โครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  เพ่ือบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่น

ใหม่การอาชีวศึกษา 
๑๒) โครงการบูรณาการ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาสู่การเรียนรู้ 
๑๓) โครงการจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา 
๑๔) โครงการจัดท าฐานข้อมูลผู้ปกครองเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน 
๑๕) โครงการสร้างเครือข่ายระบบดูแลติดตามพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา 

 
๔.๓ ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     ๔.๓.๑ การระดมทรัพยากรการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

     ๔.๓.๒ การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการพัฒนา  ปรับปรุง  และซ่อมแซมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้จากหน่วยงานต้นสังกัด  โดยไม่ค านึงถึงเฉพาะงบประมาณจากรายปีเพียงอย่างเดียว 

     ๔.๓.๓ จัดสรรอัตราก าลังของบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสม โดยพิจารณาครูจ้างสอนของ
สถานศึกษาให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการเป็นกรณีพิเศษ 

     ๔.๓.๔ ผู้ปกครองและชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง 

     ๔.๓.๕ การช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
          ๔.๓.๖ อาชีวศึกษาจังหวัดควรก าหนดจ านวนการรับนักเรียนให้กระจายอย่างทั่วถึงไม่ควร

กระจุกอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่และควรเปิดรับนักเรียนร่วมกันทั้งจังหวัด 



๑๐๒ 

 

๔.๔  ผลสรุปคะแนนในภาพรวมของรายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา  

สรุปคะแนนรายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ส่วนที ่ มาตรฐานที ่
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

ผลรวม
คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐาน 

หมายเหตุ 

ส่วนที่ ๑ การจัดการ
อาชีวศึกษา  จ านวน 
๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัว
บ่งชี ้

๑. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา 

๘ ๓๕ ๔.๔๔ 
ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 

1.6 
๒. ด้านหลักสตูรและการจัดการเรยีนการ
สอนอาชีวศึกษา 

๕ ๒๓ ๔.๖๐   

๓. ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ๑๒ ๕๕ ๔.๕๘   
๔. ด้านการบริหารวิชาการและวิชาชีพ ๑ ๕ ๕.๐๐   
๕. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งาน
สังสรรค์  หรืองานวิจัย 

๒ ๑๐ ๕.๐๐   

๖. ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

๔ ๒๐ ๕.๐๐   

๗. ด้านการประกันคุณภาพ ๒ ๙ ๔.๕๐   

ผลรวมของส่วนท่ี ๑ การจดัการอาชีวศึกษา ๓๔ ๑๕๗ ๔.๗๓   

คะแนนเฉลี่ยของสถานศึกษา ๔.๗๓   

      
ส่วนที ่ มาตรฐานที ่

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

ผลรวม
คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐาน 

หมายเหตุ 

ส่วนที่  ๒ ฝึกอบรม
วิชาชีพ  จ านวน ๑ 
มาตรฐาน  ๑๐ ตัว
บ่งชี ้

๘. ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสตูร
วิชาชีพระยะสั้น 

๑๐ ๔๙ ๔.๙๐ 

  

ผลรวมของส่วนท่ี ๒ ฝึกอบรมวิชาชีพ ๑๐ ๔๙ ๔.๙๐   

คะแนนเฉลี่ยของสถานศึกษา ๔.๙๐   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

 

เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา / สถานศึกษาต้องผ่านประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ต้องมีผลผ่านเกณฑ์ ทั้ง ๒ ข้อ ดังนี้ 

๑. แต่ละตัวบ่งชี้ได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ ากว่า ๓ คะแนน 
๒. แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ ากว่า ๓ .๕ ๐ คะแนน 

 

สรุป 

 ส่วนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ่งชี้ 
       ดีมาก    ๒๓   ตัวบ่งชี้      
  ดี    ๙   ตัวบ่งชี้      
  พอใช้    ๒   ตัวบ่งชี้        
       ต้องปรับปรุง   -  ตัวบ่งชี้    
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  -   ตัวบ่งชี้ 
       ไม่ต้องด าเนินการประเมิน  ๑  ตัวบ่งชี้   
 
 ส่วนที่  ๒ ฝึกอบรมวิชาชีพ  จ านวน ๑ มาตรฐาน  ๑๐ ตัวบ่งชี้ 

  ดีมาก    ๙   ตัวบ่งชี้      
  ดี    ๑   ตัวบ่งชี้      
  พอใช้    -   ตัวบ่งชี้        
       ต้องปรับปรุง   -  ตัวบ่งชี้    
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  -   ตัวบ่งชี้ 
       ไม่ต้องด าเนินการประเมิน  -  ตัวบ่งชี้                              
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



๑๐๕ 

 

 
 
 

ค าสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
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๑๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


