
 



ค ำน ำ 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
หมวด ๖ เรื่อง  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาในมาตรา ๔๗ ก าหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก  และมาตรา ๔๘  ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๒ การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ส่วนที่ ๒ การอาชีวศึกษา ข้อ ๒๒ ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
ตามหลัก และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙  ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา               
มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน รวมเป็น ๑๔ ตัวบ่งชี้ ให้มีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัด
การศึกษา มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน รวมเป็น ๑๔ ตัวบ่งชี้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนด ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการด าเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA)   
เพ่ือน าผลการประเมินเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
คุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 ขอขอบพระคุณ หน่วยงาน สถานประกอบการ ท้องถิ่น ชุมชน และผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นอย่างดีเสมอมา ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช และให้ความร่วมมือในการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาจนเกิดผลการประเมินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
                                                                  
 

                วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
                                                                                         26  พฤษภาคม  ๒๕60 
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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 
 

ตัวบ่งชี้ 
1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 

มาตรฐานที่ 
1 5 3     8 4.00 
2 4 5 3 3 5 4 24 4.00 
3 5 4 4 5   18 4.50 
4 5 4     9 4.50 

รวม 19 16 7 8 5 4 59 4.25 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.1 ระดับตัวบ่งชี้ 
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จ านวน   6 ตัวบ่งชี้ 
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”   จ านวน   5 ตัวบ่งชี้ 
1.1.3 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน   3 ตัวบ่งชี้ 
1.1.4 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน   - ตัวบ่งชี้ 
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน   - ตัวบ่งชี้ 

 

1.2 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ที่ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
1.2.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม และทักษะทางวิชาชีพ ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
1.2.2 ผู้เรียนทุกสาขา ได้ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ออกบริการชุมชน 
1.2.3 สถานศึกษามีการส ารวจ - ติดตาม ผู้จบการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
1.2.4 มีระบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
1.2.5 จัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.6 มีกิจกรรมพัฒนานักเรียน-นักศึกษาที่หลากหลายและพัฒนาในทุกด้าน 
1.2.7 ด าเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ให้บริการแก่ชุมชนโดยนักเรียนนักศึกษา

ได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษา 
1.2.8 สถานศึกษาสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์เข้าแข่งขันจนได้รับรางวัลระดับภาคอย่างต่อเนื่อง  
1.2.9 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ในการจัดการอาชีวศึกษา กระจายอ านาจให้บุคลากรเข้ามามีส่วน

ร่วมในการบริหารสถานศึกษา และให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
1.2.10 บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้งในระดับบุคคล  ระดับ

แผนกวิชา และระดับสถานศึกษา 
1.2.11 เสริมสร้างระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
1.2.12 ทุกสาขางานมีแผนงาน/โครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
1.2.13 ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ   



3 
 

 
1.3 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ

อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
1.3.1 การพัฒนาทักษะผู้ เรียนในการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา

ภาษาต่างประเทศ 
1.3.2 เพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เมื่อเทียบกับแรกเข้า โดยลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน 
1.3.3 เพ่ิมงบประมาณในการแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์

ของผู้เรียน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ของสาขางาน  
1.3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สาขางานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ครูผู้สอนจัดท าและพัฒนาสื่อการสอน เพ่ือสร้าง

ความสนใจให้กับผู้เรียน   
1.3.5 ก าหนดนโยบายให้สาขางานเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
1.3.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการความรู้ให้พัฒนาผู้เรียนทุกคนสามารถท าโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ 

นวัตกรรมและงานวิจัย ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในงานอาชีพทุกภาคเรียน 
1.3.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนสามารถท าโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย           

ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ 
1.3.8 เสริมสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลากร ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

เขา้มามีส่วนร่วมในการจัดสถานศึกษา 
1.3.9 พัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพภายในเข้าสู่งานปกติของสถานศึกษา  
1.3.10 เผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีสู่สาธารณชนและรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนต่อการจัด

การศึกษา 
 

1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 
1.4.1 จัดการศึกษาโดยเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาให้

เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
มุ่งหวังให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าและประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมมากขึ้น 

1.4.2 ให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษามากข้ึน 

1.4.3 พัฒนาและปรับปรุงแผนกวิชาให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองที่
มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาและจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ
มีความเหมาะสมและทันสมัย 

1.4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้พัฒนาคุณภาพการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  

1.4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขางานจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ิมมากขึ้น 
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1.4.6 ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนเป็นกลไกส าคัญในการช่วยพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพและลักษณะที่พึงประสงค์ที่สังคมต้องการ สามารถจบ
การศึกษาได้ในระยะเวลาที่ก าหนด 

1.4.7 ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาและจัดการความรู้ในทุกด้าน 
1.4.8 นักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอน ร่วมกันจัดการความรู้ คิดค้น สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ 

และนวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ เผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ 

1.4.9 พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาให้เป็นแกนน าในการให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม และมี
รายได้ระหว่างเรียน 

1.4.10 ผู้บริหารทุกระดับต้องนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยยึด
การปฏิบัติงานคุณภาพ PDCA 

1.4.11 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (ภาษาอังกฤษ + 
ภาษาจีน) 
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2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
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2. สภาพทั่วไปของสถานศกึษา 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
ที่ตั้ง  วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่  ๗๙  ไร่  เลขที่ ๑๕๗  หมู่ที่ ๓  ถนนชลประทาน            
ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๗-๘๖๑๒-๓ โทรสาร  ๐-๗๕๓๗-๘๖๑๔ 
Website www.nicc.ac.th 
E-mail nakhonicc @ yahoo.com 
สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
ทิศเหนือ    ติดต่อ  ถนนพัฒนาการ 
ทิศใต้     ติดต่อ        ถนนชลประทาน 
ทิศตะวันออก    ติดต่อ        ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันตก    ติดต่อ       บ้านพักครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

2.2. ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
2.2.1. แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.2.2. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
1. นางพันธ์เพ็ญ   โพธิ์ใบ 
2. นายสมภาพ   ขนุนทอง 
3. นายธนเดช   นวลเจริญ 
4. นายประสิทธิ์ สุวรรณา 
5. ว่าที่ ร.ต. ณชธร รอบคอบ 
6. นายประเวท จันทร์งาม 
7. นายเอกศักดิ์ อินทร์เตรียะ 
8. นายสนอง บ ารุง 
9. นายคมสัน วงศ์คช 

10. นางราศี นามโชติ 
11. นายณรงค์ ม้ากาบแก้ว 
12. นายสมภพ สุจริตจันทร์ 
13. นายบุญฤทธิ์ ทองโอ 
14. นายวสันต์ ดาราสูรย์ 
15. นางนิตย์ศรี สาครสวัสดิ์ 
16. นางย่อม ค าแป้น 

 
2.2.3. จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนกวิชา 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่ม ี

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว่

า
ปร

ิญ
ญ

าต
ร ี

แผนกช่างยนต์ 10 7 3 9 1 - 2 8 - 
แผนกช่างกลโรงงาน 5 5 - 5 - - 1 4 - 
แผนกช่างเชื่อมโลหะ 4 4 - 4 - - 4 - - 
แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 2 1 1 2 - - - 2 - 
แผนกช่างไฟฟ้า 7 7 - 7 - - 3 4 - 
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 4 - 4 - - 2 2 - 
แผนกช่างก่อสร้าง 4 3 1 4 - - 1 3 - 
แผนกเกษตร 2 2 - 2 - - - 2 - 
แผนกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2 2 - 2 - - 1 1 - 
แผนกอาหารและโภชนาการ 2 1 1 2 - - - 2 - 
แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย 1 1 - 1 - - - 1 - 
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แผนกวิชา 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่ม ี

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว่

า
ปร

ิญ
ญ

าต
ร ี

แผนกบริหารธุรกิจ 9 7 2 9 - - - 9 - 
แผนกสามัญ 11 6 5 11   2 9  
 

2.2.4. จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

ฝ่าย/งาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

ง
ชั่ว

คร
าว

 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
     งานบริหารงานทั่วไป 
     งานบุคลากร 
     งานการเงิน 
     งานการบัญชี 
     งานพัสดุ 
     งานอาคารสถานที่ 
     งานทะเบียน 

5 
 

1 
1 
2 
1 
2 

15 
1 

5 
 

1 
- 
1 
1 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
4 
- 

 
 
- 
1 
1 
- 
2 

11 
1 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 2 - - - 2 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 2 - - - 2 
ฝ่ายวิชาการ 3 - - 2 1 
 

2.2.5. จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น สาขางาน และช้ันปี 
   (ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายนของปีการศึกษาที่รายงาน) 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับชั้น ปวช.           
- สาขางานยานยนต์ 34   44   49   127 
- สาขางานยานยนต์ ทวิภาคี  43   36   14  93 
- สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ทวิภาคี  14   7   5  26 
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ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับชั้น ปวช.           
- สาขางานเครื่องมือกล 27   17   18   62 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 38   17   17   72 
- สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 9   6   5   20 
- สาขางานก่อสร้าง 12   5   5   22 
- สาขางานการบัญชี 5   8   6   19 
- สาขางานการตลาด 4      4   8 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14   17   23   54 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เรือนจ า 
      16   16 

- สาขางานอาหารและโภชนาการ 12   6   8   26 
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 14   8   12   34 
- สาขางานการโรงแรม ทวิภาคี  10   12     22 

รวม 169 67 0 128 55 0 163 19 0 601 
ระดับชั้น ปวส.           

- สาขางานเทคนิคยานยนต์    8      8 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ทวิภาคี  38   19     57 
- สาขางานเครื่องมือกล 14   8      22 
- สาขางานไฟฟ้า ทวิภาคี  26   29     55 
- ติดตั้งไฟฟ้า ม.6 ภาค 5    5       
- สาขางานก่อสร้าง 10         10 
- สาขางานการตลาด 8         8 
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทวิภาค ี
 16   19     35 

รวม 32 80 0 21 67 0 0 0 0 200 
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2.2.6. จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิศึกษา) 
 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ระดับ ปวช.     
- สาขางานช่างกลโรงงาน 9 7  16 
- สาขางานช่างไฟฟ้าก าลัง 27 4  27 
- สาขางานการตลาด  4  4 

รวมทั้งหมด 36 11  47 
 

2.2.7. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
(1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

 
 
 
 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกต ิ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช.     
- สาขางานยานยนต์ 29   29 
- สาขางานยานยนต์ ทวิภาคี  17  17 
- สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ทวิภาคี  6  6 
- สาขางานเครื่องมือกล 15   15 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 23   23 
- สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 13   13 
- สาขางานก่อสร้าง 10   10 
- สาขางานการตลาด 4   4 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21   21 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เรือนจ า 
    

- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 6   6 
- สาขางานการโรงแรม ทวิภาคี     
- สาขางานช่างเชื่อมโลหะ 4   4 

รวม 125 23  148 
ระดับ ปวส.     

- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 17   17 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ทวิภาคี  17  17 
- สาขางานเครื่องมือกล 7   7 
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 18   18 
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า ม.6 ทวิภาค ี  5  5 
- สาขางานระบบโทรคมนาคม 15   15 
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(2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา)  จ านวน  47  คน 
 

2.3. เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
1. เกียรติบัตร ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน “การประกวดรักการอ่าน

ภาษาไทย” ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะพ้ืนฐานระดับชาติ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559  ณ จังหวัดระยอง 

2. เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นประเภททั่วไป 
(IED.ET Line Follower Robot Contest 2017) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

3. เกียรติบัตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน “การประกวดรักการอ่าน
ภาษาไทย” ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4. เกียรติบัตร ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องกรองน้ าภาคสนาม (ส าหรับอุปโภค) 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในงานประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคใต้             ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

5. เกียรติบัตร ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ การใช้ QR Code เพ่ือตรวจสอบรายชื่อ 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (พัฒนาซอฟต์แวร์) ในงาน
ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 
2559 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6. เกียรติบัตร งานมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

7. เกียรติบัตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะพ้ืนฐาน ประเภทการประกวดพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  

8. เกียรติบัตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะพ้ืนฐาน ประเภทการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  

9. เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกต ิ ทวิภาคี เทียบโอน 

- สาขางานการตลาด 6   6 
- สาขางานการพัฒนาโปรแกรม 8   8 

รวม 71 22  93 
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10. เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะเทคนิคยานยนต์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

11. เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเทคนิคพ้ืนฐาน(งานฝีมือ) ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
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3.  การด าเนินงานของสถานศึกษา 
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3. การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

3.1.   ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

3.1.1. ปรัชญา 
“ประพฤติดี   ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมน้ าใจ วินัยเคร่งครัด พัฒนาชุมชน”  เป็นปรัชญาการจัดการศึกษา

ของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชที่มุ่งเน้นให้บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมกันคิดร่วมกันท า เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ประพฤติดี  หมายถึง ให้บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตามกรอบของ
กฎหมายและหลักศาสนาทั้งกาย   วาจา  และจิตใจ 

ฝีมือเยี่ยม  หมายถึง  ให้บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาร่วมกันฝึกฝนปฏิบัติงานให้เกิดทักษะ
ฝีมือท่ีช านาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ฝึกอบรมตนให้มีคุณภาพ 

เปี่ยมน้ าใจ  หมายถึง  ให้บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาได้แสดงออกถึงความมีคุณธรรมทาง
จิตใจ รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันและค านึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 

วินัยเคร่งครัด  หมายถึง  ให้บุคลากรของสถานศึกษาและนักศึกษา ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี  ตามกรอบของกฎหมายบ้านเมือง และจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

พัฒนาชุมชน  หมายถึง  ให้บุคลากรของสถานศึกษาและนักศึกษา ร่วมกันใช้สติปัญญาความสามารถ
ด้านวิชาการ และวิชาชีพ พัฒนาช่วยเหลือชุมชนให้เกิดความเข็มแข็งเกิดอาชีพ เกิดรายได้และเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
กลมกลืน 

 
3.1.2. วิสัยทัศน์ 

“ องค์กรแห่งการเรียนรู้  ผู้เรียนมีคุณภาพ  เป็นเลิศด้านวิชาชีพ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นที่
ยอมรับของชุมชน สังคม ตลาดแรงงาน ” 

 
3.1.3. พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

2. ส่งเสริมการคิดค้น พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
5. สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

3.1.4. อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
“ทักษะดี  มีคุณธรรม น าความรู้ สู่สังคม” 
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3.1.5. รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
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3.2. การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่  8  สิงหาคม 2559 

๑) การพัฒนาทักษะผู้เรียนในการสื่อสาร ด้านการ
ฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

๑.๑  จัดอัตราก าลังครูผู้สอนให้เพียงพอ เพ่ิมจ านวนครู
ต่างชาติ 

๑.๒  พัฒนาการจัดท าแผนการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพในวิชาที่เก่ียวข้อง 

๑.๓  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 
 
 

๒) เ พ่ิมจ านวนผู้ ส า เ ร็ จการศึกษาที่ มี สั มฤทธิ์
การศึกษาตามเกณฑ์  เมื่อเทียบกับแรกเข้า  โดย
ลดปัญหาการออกกลางคัน 

๒.๑  การลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยเครือข่าย
ความร่วมมือทุกภาคส่วนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  ทุกระดับชั้น  ทุก
กลุ่ม  ทุกคน 

๒.๒  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 
 

๓) พัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะของทุกสาขางาน 
ให้ตรงกับต้องการของตลาดแรงงาน  ชุมชน  
ท้องถิ่น 

๓.๑  การทดลองใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๓.๒  การจัดท าแผนการสอน มุ่งเน้นสมรรถนะของครู

ทุกคน  ทุกสาขาวิชา 
๓.๓  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 
 

๔) เสริมสร้างระบบการนิเทศ ก ากับติดตามการ
สอนอย่างเป็นระบบ 

๔.๑  การจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอนทุกสาขา 
๔.๒  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 
 
 

๕) เพ่ิมงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  
การจัดการเรียนการสอน 

๕.๑  จัดสรรงบประมาณด้านวัสดุฝึกเพ่ิมข้ึน 
๕.๒  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

๖) ส่งเสริมให้ทุกสาขางานพัฒนา และเพ่ิมแหล่ง
เรียนรู้ เพ่ิมวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ  ภูมิปัญญาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

๖.๑  การรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และการน าผู้เรียน
ไปศึ ก ษ าดู ง านต ลอด จนก า ร เ พ่ิ ม  ก า รน า
ผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  มี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

๖.๒  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

๗) ส่งเสริมครูผู้สอนให้ได้รับการพัฒนาและจัดการ
ความรู้  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ท าวิจัย  คิดค้น
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ใช้ประโยชน์ในสาขา
อาชีพ 

๗.๑  สนับสนุนการอบรมพัฒนาบุคลากร 
๗.๒  สนับสนุนการท าวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

โดยส่งเข้าประกวด และสนับสนุนเงินงบประมาณ 
๗.๓  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

๘) เพ่ิมการบริหารวิชาชีพแก่ชุมชน  และสร้างการ
มีส่วนร่วมของครู  บุคลากร ในการร่วมจัด
การศึกษา 

๘.๑  บริการวิชาชีพร่วมกับ อ าเภอ จังหวัด และตาม
แนวนโยบาย  เช่น Fix it center เป็นต้น 

๘.๒  เพ่ิมเครือข่ายครู บุคลากร ชุมชน  และและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

๘.๓  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

๙) พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพเข้าสู่งาน
ปกติ และการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
สอดคล้องการประกันคุณภาพ  และมาตรฐาน
การศึกษา 

๙.๑ จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้สอดคล้องการประกันคุณภาพ  และ
มาตรฐานการศึกษา 

๙.๒  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด เมื่อวันที่  24 - 25  สิงหาคม 2558 

๑) จัดท าแผนงาน / โครงการประจ าปี  ให้ตรงกับ
แนวทางการประกันคุณภาพ 

 

 

๑.๑  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และแนบโครงการ
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ 

๑.๒  ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 

๑.๓  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

๒) ควรจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ให้สามารถน าไปปฏิบัติได้และผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกัน 

๒.๑ จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน 
๒.๓  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

การประเมินคุณภาพภายนอกโดย (2554 – 2558 )ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)  เมื่อวันที ่6 - 8 กรกฎาคม 2554  

๑) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรหมวดพ้ืนฐานวิชาชีพ 
ให้สาระการเรียนรู้สอดคล้องเหมาะสมกับสาขา
วิชาชีพต่างๆ  เพ่ิมอัตราก าลังครู ประจ าการใน
วิชาที่ขาดแคลน 

๑.๑  งานบุคลากรประสานงานหลักสูตร  ในการ
พิจารณาก าหนดและขออัตราก าลังครูประจ าทุก
สาขา 

๑.๒  ด้านหลักสูตร  ด าเนินการให้ครูท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะทุกคน  

      ทุกรายวิชา 
๑.๓  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

๒) สถานศึกษาควรให้กรรมการวิทยาลัยฯ  ชุดใหม่
เข้ามามีส่วนร่วม ในการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน 

๒.๑ วิทยาลัยฯ ด าเนินการประชุมกรรมการบริหาร
สถานศึกษาร่วมก าหนดทิศทางการด าเนินงานตาม
ก าหนด 

๒.๒  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

๓) ควรท าวิจัย  หาสาเหตุ  ปัญหา อัตราส่วน
ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่อยู่ในระดับต่ า 

๓.๑ วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียน 
เพ่ือลดปัญหาอัตราส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา ที่อยู่ใน
ระดับต่ า 

๓.๒  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

๔) ควรระดมทรัพยากร เ พ่ือสนับสนุน พัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 

๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การท าวิจัย สร้างนวัตกรรม 
และสิ่งประดษิฐ์ ส่งผลงานเข้าร่วมทุกระดับ 

๔.๒  วิทยาลัย ฯ จัดงบประมาณสนับสนุน 
๔.๓  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 

๕) ควรจัดท า MOU ประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการทุกสาขาวิชา 

๕.๑ เพ่ิมการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในเครือข่ายทุกสาขา 

๕.๒  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 
 

๖) ควรประสานงานและร่วมมือกับชุมชน  องค์กร
วิชาชีพ  ในการจัดการทรัพยากร  และจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

๖.๑ ระดมทรัพยากร บุคคล ภูมิปัญญา  ผู้เชี่ยวชาญ  
แหล่งเรียนรู้  และวัสดุ  อุปกรณ์  จากหน่วยงาน
องค์กรวิชาชีพ 

๖.๒  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

๗) สนับสนุนผู้เรียน จัดท าโครงงานวิชาชีพ (เถ้าแก่
น้อย) ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในทางวิชาชีพ 

๗.๑  จัดประกวดการจัดท าโครงงานวิชาชีพ 
๗.๒  สนับสนุนทุนการด าเนินโครงงาน 
๗.๓  จัดสร้างศูนย์บ่มเพาะรองรับการฝึกปฏิบัติจริง 
๗.๔  รายงานผลการด าเนินการต่อเนื่อง 
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4. การด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
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4. การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา  
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน 
และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูล
ตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาที่
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 
3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 
5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. วิทยาลัย ฯ ได้จัดให้มีการติดตามนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาทั้งระดับชั้น  ปวช.๓  และ 
ปวส.๒ ในการหางานท า การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอิสระของแต่ละคน เพ่ือเป็นการประเมินผู้เรียนเมื่อจบ
การศึกษาออกไปโดยใช้แบบติดตามการจบ โดยได้มอบหมายทางงานแนะแนว ฯ ร่วมกับครูที่ปรึกษาแผนกวิชาในการ
ติดตาม ส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา พร้อมสรุปผลที่ได้เสนอแก่วิทยาลัยฯ 

2. วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒  
โดยได้เชิญวิทยากรจากส านักงานจัดหางานแลผู้ประกอบการมาท าการบรรยายเพ่ือเป็นแนวทางในการ หางานท า หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. ให้นักเรียน  นักศึกษาเข้าร่วมฟังการแนะน าในการศึกษาต่อจากสถานศึกษาภายนอกทั้งรัฐและเอกชนที่ได้มา
ท าการแนะแนวในวิทยาลัยฯ 

4. จัดท าการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕8 โดยใช้แบบส ารวจของผู้ส าเร็จการศึกษา 

5. จัดท าทะเบียนสรุปรายชื่อสถานศึกษาท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕8 
6. จัดท าทะเบียนรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาเข้าท างาน  ของผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 

๒๕๕8 
7. จัดท าทะเบียนรายชื่ออาชีพอิสระ ของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕8 
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8. จัดท าเครื่องมือประเมินความพึงพอใจให้ครบทั้ง ๓ ด้าน  ดังนี้  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะ
หลักและทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ จ านวน ๒ ชุด ชุดที่ ๑ ส าหรับประเมินสถานประกอบการ/สถานศึกษา ชุด
ที่ ๒  ส าหรับประเมินผู้รับบริการ โดยใช้ Rating scale ๑-๕  เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง                    

9. ด าเนินการเก็บกลุ่มตัวอย่าง และรวบรวมข้อมูล น ามาวิเคราะห์หาค่าสถิติ  ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา และได้รับการตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
จากสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ สถานศึกษา หรือผู้รับบริการ คิดเป็น ร้อยละ 84.74  

2. ผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของ
จ านวนข้อมูลที่ตอบกลับ คิดเป็นร้อยละ 80 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 
ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลที่ตอบกลับ คิดเป็นร้อยละ 83.75 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวน
ข้อมูลที่ตอบกลับ คิดเป็นร้อยละ 83.50 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)   

  พอใช้ (๓ คะแนน)     ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน) 

 
จุดเด่น 
 ประเด็นการประเมิน 1 , 2, 3, 4 และ 5 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - ไม่มี - 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - ไม่มี - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
ประเด็นการประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษา ใช้แบบบันทึกข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าจาก
รายงานสรุปจ านวนนักเรียน นักศึกษาแรกเข้า ของรุ่นดังกล่าว 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ผลการประเมิน ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกข้าวของรุ่น คิดเป็นร้อยละ 
48.60 คิดค่าคะแนน ได้ 3.03 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
เทียบได้ค่าคะแนน 5 .00 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมาก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน)   

  พอใช้ (๓ คะแนน)      ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน) 

 
จุดเด่น 
 - ไม่มี – 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - ไม่มี - 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 สถานศึกษาควรติดตามโครงการ ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ  
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการ
บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับชั้น 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษามีการให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน 

2. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร 
กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

3. สถานศึกษาจัดให้ผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการคุณธรรม 
จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนด าเนินการ
ตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศเสริมแรง 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาได้มีการจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาคุณธรรม – จริยธรรม ภายใต้หลักธรรม
มาภิบาล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้ เข้าใจ หลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนา และปฏิบัติตามค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่
ถูกต้อง อีกทั้งให้บุคลากรทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียน ได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษาด้วยการน าหลัก
ทางสังคมวิทยาและหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีบุคลิกภาพ จริยธรรม 
คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นประจ า จนกลายเป็นนิสัยที่ดีประจ าตัว ท าให้สามารถอยู่ในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างเป็นสุข โดยมีเป้าหมายเป็นนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ซึ่งทางวิทยาลัยเชื่อ
ว่าเป็นทางรอดที่แท้จริงของสังคมไทยและสร้างวัฒนธรรมที่เป็นค่านิยมที่ดีงามในการใช้ชีวิตและในการพัฒนาประเทศ
ต่อไป 

 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาได้มีการจัดท าโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่             
ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2559 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษา
คุณธรรม – จริยธรรม โดยวิทยากรอาสา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ในวันที่ 15  มีนาคม  2560 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน  
2. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร 

กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน ในการ
ร่วมแสดงความคิดเห็น คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เกีย่วกบัความสะอาด ใจความว่า “สะอาดทุกพ้ืนที่ เริ่มวันนี้ 
เริ่มที่ วิทยาลัยเรา” 
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3. สถานศึกษาจัดให้ผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการคุณธรรม 
จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาคุณธรรม – จริยธรรม   
ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่มาก ( ̅=3.91 และ S.D. = .77)  และมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)   

 พอใช้ (๓ คะแนน)     ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน) 

 
จุดเด่น 
 ประเด็นการประเมิน 1 , 2, 3 และ 5 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ประเด็นการประเมิน 4 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - ไม่มี - 
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ตัวบ่งช้ีที่  2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ประเด็นการประเมิน 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้และความเข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน
รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายที่
ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

3. ผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย
ที่ก าหนด  

5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. มีการบริหารสถานศึกษาตามระเบียบการบริหารราชการ 
๒. แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบประจ าปี และมีแผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการ 
๔. รายงานการจัดประชุมทางวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัย 
๕. แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕9 และ ปีงบประมาณ 2560 
๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
๗. รายงานการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่าย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕9  และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕9 
๘. รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕9  และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕9 
๙. รายงานการน าความคิดเห็น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย/ครู/ผู้ปกครองไปใช้ในการพัฒนา

สถานศกึษา 
๑๐. รายงานผลการประเมินการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
  

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผู้อ านวยการและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานได้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา 

และ มีความรู้และความเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งมีความสามารถใน
การสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายที่ส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่าง
ดี มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ของหน่วยงานต้นสังกัด สามารถปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ   
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
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สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมาก (5 คะแนน) ดี (4 คะแนน)   

 พอใช้ (๓ คะแนน)     ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน) 

 
จุดเด่น 
 ประเด็นการประเมิน 1 , 2, 3, 4 และ 5 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - ไม่มี - 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - ไม่มี - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลกร 
ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือ ระเบียบคณะการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 จากข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีจ านวนครูทั้งหมด 63 คนเทียบกับจ านวนผู้เรียน
ทั้งหมดซึ่งถือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55  
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

    ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 2  
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา เป็นผู้จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์

กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรืออบรมเพ่ิมเติมหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชีพ 
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงาน

อ่ืน 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาเป็นผู้จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน โดยเทียบได้จากข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและข้อมูลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชีพ และ สนับสนุน ให้ครูเข้ารับการอบรมหรือ
ศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน 3 
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ 
ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. ข้อมูลการฝึกอบรม ประชุมทางวิชาการ และศึกษาดูงาน 
2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงาน

อ่ืน ๆ 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมหรือศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ
เพ่ือได้น าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์มาพัฒนางาน องค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้เรียน  
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 4 

สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือ ระเบียบคณะการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 จากข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีจ านวนบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 30 คนเทียบกับ
จ านวนผู้เรียนทั้งหมดซึ่งถือว่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55  
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 5  
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณ     
ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 
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การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ส ารวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษา มีจ านวน ครูและบุคลากรทั้งหมด จ านวน 96 คน จากการส ารวจข้อมูลพบว่าครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณ   ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก คิดเป็นร้อยละ 26.04 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)   

 พอใช้ (๓ คะแนน)     ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน) 

 
จุดเด่น 
 ประเด็นการประเมิน 1, 2 และ 5 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ประเด็นการประเมิน 3, 4 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - ไม่มี - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ต่าง ๆ 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูล โดยให้ งาน/ แผนกวิชา ส่งแผนงานโครงการ และมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาเพ่ือจัดสรรงบประมาณแผนงาน โครงการที่เสนอเข้าท่ีประชุม 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. 2559 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 2 
 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยว่า ร้อยละ 20 ของ
งบด าเนินการ 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาได้วางแผนการด าเนินงานบริหารงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่นักเรียน นักศึกษา 
และราชการ โดยใช้ระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคหน่วย เช่นระดับบริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
จัดท าแผนการใช้งบประมาณระยะยาว และระยะสั้น ลงในแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณ ส าหรับรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน มอบหมายให้แต่ละแผนกวิชาจัดส่งรายการ รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต ที่ได้จากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการ
เรียนการสอน จัดสรรงบประมาณส าหรับรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดย
สามารถคิดเป็นร้อยละ 27.50 ของงบด าเนินการ 

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน 3 
 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือ
ท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 วิทยาลัย ฯ ได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนถาวรในพ้ืนที่ให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วัด บ้านเรือน 
โรงเรียน ในพ้ืนที่ โดยร่วมกัน พัฒนา  ท าความสะอาด  ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ  
      วิทยาลัย ฯ ได้เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมสร้างบ้านพักผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่
ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายตามภาระกิจของโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐช่วยเหลือประชาชน ระหว่างวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2560   ณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
      วิทยาลัย ฯ ได้ร่วมกับ กฟผ. จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้โดยจัดนักเรียนท าความสะอาดพ้ืนที่ที่
ประสบอุทกภัย ตามพ้ืนที่วัดที่ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่  23 – 28 มกราคม 2560 ซึ่งได้มอบวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดท าความสะอาด ให้กับวัดหนองแตน เพ่ือใช้ประโยชน์กับทางวัดในโอกาสต่อไปด้วย 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
      วิทยาลัย ฯ ได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนถาวรในพ้ืนที่ให้บริการช่ วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วัด 
บ้านเรือน โรงเรียน ในพ้ืนที่ โดยร่วมกัน พัฒนา  ท าความสะอาด  ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ และ มีการอบรมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจ โดยมีการจัดสรรงบประมาณสามารถคิด
เป็นร้อยละ 1.74 ของงบด าเนินการทั้งหมด 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 
ประเด็นการประเมิน 4 
 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผู้สอนบูรณาการให้ผู้เรียนจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงาน ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน และ
แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕9  มีผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน รวมทั้งหมด 89 ชิ้น แยกเป็น
ระดับ ปวช. 61 ชิ้น และระดับ ปวส. 28 ชิ้น จัดสรรงบประมาณให้ครูและนักเรียน จัดท าและด าเนินการจัดการ
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ประกวด จัดแสดงโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยโดยมีการจัดสรรงบประมาณสามารถคิดเป็นร้อยละ 
1.40 ของงบด าเนินการทั้งหมด 

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน      ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 5 
 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม 

๑. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการชาติ  
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

๒. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการ
ปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

๓. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 

๔. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงคิดเป็นร้อยละ 4.31 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
  ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)   

 พอใช้ (๓ คะแนน)     ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน) 

 
จุดเด่น 
 ประเด็นการประเมิน 1, 2 และ 5 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ประเด็นการประเมิน  3, 4 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - ไม่มี - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงามและ
ปลอดภัย 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์และการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และมีการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการ
บริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียน โดยก าหนดโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ดังนี้ 

๑. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด 
๒. โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแลน 
๓. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 

 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษา สามารถบริหารงาน ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ มีการจั ดท าแผนในการ
ดูแลสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา มีการประเมินผลความพึงพอใจของครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม เฉลี่ย ๓.๖๕ และมีการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการในปีการศึกษา ๒๕60 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 2 
 สถานศึกษามีการก ากับดูแล การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยาบริการ 
และอ่ืน ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัย
การอาชีพนครศรีธรรมราชและเพ่ือยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และมี
โต๊ะประจ าห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมและเพียงพอให้กับผู้ใช้งาน 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษา สามารถบริหารงาน ยกระดับคุณภาพในการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
กับการเรียนรู้และมีโต๊ะประจ าห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมและเพียงพอให้กับผู้ใช้งาน 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน 3 
 สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดกา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและมีความ
ปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  มีการจัดท าแผนงาน โครงการ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ โดยก าหนดให้มีการด าเนินการจัดซื้อพัสดุตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  โดยปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และมีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ  มีแผนงาน โครงการ การจัดหา 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ มีการด าเนินงานขอจัดซื้อ ขอซ่อม วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ  การเขียนใบ 
สผ.๑ รายงานการขอซื้อ รายงานการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ มีการประชุมและบันทึกการประชุม การแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน รายงานการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และมีการประเมินผล น าผลการประเมินมาใช้ใน           
การพัฒนางาน 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 4 
 สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 ประเภท 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 

(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
(4) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(5) มีการส ารองข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษา มีเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่คอยดูแลและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
และได้พัฒนาระดับคุณภาพของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. จัดท าและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ   
ในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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๓. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน ส านักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ การใช้ข้อมูลจาก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

๔. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
๕. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่ายและส ารองข้อมูลเพ่ือ

ป้องกันการสูญหาย ติดตั้งไฟร์วอลล์เพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่มาจากอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายช่วยป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์
หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ 

๖. ซ่อมแซมพัฒนาระบบโครงข่ายการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลัยฯ ทั้งในเรื่องของความเร็วของ
สัญญาณ และการขยายพ้ืนที่การบริการภายในอย่างต่อเนื่อง 

7.  ให้คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา ได้โดยมีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล ในส่วนของระบบสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการสถานศึกษา RMS ๒๐๑6 และให้ครูถ่ายทอดแก่นักเรียน นักศึกษาในที่ปรึกษา หรือในรายวิชาที่สอน
ต่อไป 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 4 ประเภท  คือ 

(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(2) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่องลูกขา่ย 
(3) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(4) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(5) มีการส ารองข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 5 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีการใช้ประโยชน์จากการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ โดยมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา  (RMS : 2016) เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าใจและใช้งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา  (RMS : 2016) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัย ฯ ได้ใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา กับการจัดการเรียนการสอนโดยมี

องค์ประกอบของระบบที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ มีข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการตัดสินใจที่เป็น
ปัจจุบัน มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสม และมีผู้รับผิดชอบ มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบ RMS ๒๐๑6
ให้กับบุคลากรทุกคน มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข้อมูล และระบบ
โครงข่ายการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการจัดการอบรมเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 10 มกราคม  
2560   
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมาก (5 คะแนน) ดี (4 คะแนน)   

 พอใช้ (๓ คะแนน)     ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน) 

 
จุดเด่น 

ประเด็นการประเมิน 1, 2, 3, 4 และ 5  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - ไม่มี - 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - ไม่มี - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ตระหนักถึงความส าคัญในการประสานความร่วมมือกับ บุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ โดยจัดท าแผนงาน โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี โดยได้มุ่งเน้นให้สถานประกอบการเข้ามาช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอน ทางด้านอาชีวศึกษาให้
มากขึ้น  
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีแผนในการระดมทรัพยากร และแสดงความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน  
รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่มีความรู้และประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
ให้สามารถน าความรู้ไปพัฒนาและบูรณาการในการใช้งาน และด ารงชีพอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 2 
 สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษา
ด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ตระหนักถึงความส าคัญในการประสานความร่วมมือกับ บุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ โดยจัดท าแผนงาน โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี โดยได้มุ่งเน้นให้สถานประกอบการเข้ามาช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอน ทางด้านอาชีวศึกษาให้
มากขึ้น  
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการที่จัดอาชีวศึกษา
ร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้มีความร่วมมือที่ดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ใหม่ ๆ ระหว่างกัน ในปีการศึกษา 2559 ได้ด าเนินการลงนามความร่วมมือจ านวนทั้งสิ้น  21 แห่ง เมื่อเทียบกับ
จ านวนนักเรียน จะมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 38 คน ซึ่งเป็นไปตามประเด็นการประเมิน 2 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน 3 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้ตระหนักถึงความส าคัญ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพ ให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์  รวมทั้งความมั่นใจในอาชีพ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิต ตลอดจนศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สถานประกอบการในการ

รับเชิญเป็นวิทยากร ในการร่วมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการเรียนรู้ ให้สามารถน าความรู้
ไปพัฒนาและบูรณาการในการท างาน และด ารงชีพอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 4 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการมอบทนุการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล และสถานประกอบการในการ
มอบทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน ในปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 24 ทุน เมื่อเทียบกับผู้เรียน จะมีสัดส่วน 1 ทุนต่อ
ผู้เรียน 33 คน ซึ่งเป็นไปตามประเด็นการประเมิน 4 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 5 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
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การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีการวางแผนในการระดมทรัพยากร และแสดงความร่วมมือทั้งภาครัฐ

และเอกชน  รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการขอสนับสนุนทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์  
และการสนับสนุนอื่นๆ รวมทั้งการระดมผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการร่วมมือกันจัดการศึกษา ทั้งระบบปกติ
และระบบทวิภาคี เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการเรียนรู้ ให้สามารถน าความรู้ไปพัฒนา
และบูรณาการในการใช้งาน และด ารงชีพอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และอ่ืนๆ แผนกต่างๆ 
ได้รับการสนับสนุนวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสถานประกอบการร่วมจัดการศึกษา และมีผู้สนับสนุน
ทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 28 ราย และมีผู้สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมการ
จัดการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 4 ราย  
  
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
  ดีมาก (5 คะแนน) ดี (4 คะแนน)   

 พอใช้ (๓ คะแนน)     ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน) 
 

จุดเด่น 
 ประเด็นการประเมิน 1, 2, 4 และ 5  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ประเด็นการประเมิน 3 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - ไม่มี - 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือก าหนดรายวิชา
ใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ประเด็นการประเมิน 1 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีวิธีการสอน  สื่อ กิจกรรมที่หลากหลาย มีการมอบหมาย
งานให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา จากการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้  มีการ
ประเมินคุณภาพการสอน  มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู้ สถานศึกษามีจ านวนครู – อาจารย์  ที่จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง ๒ ภาคเรียน 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน ๒ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
และมีการบันทึกหลังการสอน 

 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินการให้ผู้ สอนได้จัดท าแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและ                         
เป็นกระบวนการเพ่ือให้ส่งผลสัมฤทธิ์ทางเรียนแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญและตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดแต่ละชั้นปีโดยได้ให้
ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ทางการเรียนที่ดี ดังนี้ 
 ๑. ให้ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะอาชีพที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
นโยบายคุณธรรมอัตลักษณข์องสถานศึกษา ทุกรายวิชา 
 ๒. ให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 



44 
 

 ๓. ให้ผู้สอนจัดท า/จัดหาสื่อการสอน/ใบความรู้/ใบงานให้แก่ผู้เรียน 
 ๔. มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูและให้ครูทุกคนท าบันทึกการสอน 
 ๕. ก าหนดให้ครูท าวิจัยชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาในการจัดการเรียนการสอน 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาได้ปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ และพยายามให้ผู้สอนได้จัดท าแผนการเรียนรู้เพ่ือ
มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์  และให้ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะที่บูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ทุกรายวิชา  ส่งผลให้มี
ผลสัมฤทธิ์ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ เป็นไปตามประเด็นการประเมิน 2 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน ๓ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียน            
ตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

งานวัดผลและประเมินผล ร่วมกับครูผู้สอนได้ด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช. และปวส. ดังนี้ 

๑. ครูผู้สอนแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาที่สอน 

๒. ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้มี
การวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน 

๓. ครูผู้สอนใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 
๔. นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน 
๕. ครูผู้สอนน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ                

บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา           
ที่สอน 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาได้สร้างความตระหนัก ความพยายาม และได้ด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา  เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือเป็นข้อมูล

ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษาได้ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์เพ่ือให้ครูได้น าแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการสอนและชี้แจงให้
ทราบถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอน  โดยเน้นนโยบาย  คนดี  คนเก่งและมีความสุข  โดยก าหนดให้ครูผู้สอน
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้   ใช้วิธีการสอนและสื่อที่หลากหลาย  ใช้แหล่งความรู้ที่เป็นเอกสารและเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดท าสื่อการสอน  สนับสนุนให้นักเรียน  นักศึกษามีทักษะในวิชาชีพโดยเน้นการปฏิบัติจริง  
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาได้ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนและมีการน าผลการประเมินไป
พัฒนาการเรียนรู้ สถานศึกษามีจ านวนครู – อาจารย์ ที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง ๒ ภาคเรียน 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน ๕ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการ 
ด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ครูผู้สอนทุกแผนกวิชาทั้ง หลักสูตร ปวช. และ ปวส. มีการจัดท าพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย จากจ านวนครูทั้งหมดจ านวน  63  คน  ในปีการศึกษา ๒๕๕9  ทั้ง ๒ ภาคเรียน  มีผลงานที่
ส่งจ านวน 63 ชิ้น 

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน 
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สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
  ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน)   

 พอใช้ (๓ คะแนน)     ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน) 
 

จุดเด่น 
 ประเด็นการประเมิน 1, 2, 3 ,4 และ 5 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ไม่มี – 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - ไม่มี - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชา
หรือกลุ่มวิชา 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม ข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิง
ที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุง
แก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 - 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขา
งานที่จัดการเรียนการสอน 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาได้ด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการให้มีสมรรถนะในแต่
ละอาชีพ สาขางานที่เปิดท าการเรียนการสอน มีการประเมินและปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษาได้มีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาแต่ละสาขางานที่เปิดท า

การเรียนการสอน จัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา มีการ
มอบหมายให้ครูผู้สอนจัดท าโครงการสอนและแผนการสอนทุกรายวิชา  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
ปรับปรุงแผนการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์  และโครงสร้างของหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ และสถานศึกษาได้มีการทดลองและน าหลักสูตรไปใช้  
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
  ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)   

 พอใช้ (๓ คะแนน)     ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน) 

จุดเด่น 
ประเด็นการประเมิน 1, 2, 3 และ 4 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
ประเด็นการประเมิน 5 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - ไม่มี - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน 1 

สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชได้จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สาขางาน ในระดับชั้น ปวช. ได้แก่  

1. สาขางานยานยนต์ ทวิภาคี 
2. สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ทวิภาคี 
3. สาขางานการโรงแรม ทวิภาคี 

และในระดับ ปวส. แบ่งออกเป็น 3 สาขางาน ได้แก่ 
1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ทวิภาคี 
2. สาขางานไฟฟ้า ทวิภาคี 
3. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทวิภาคี 

 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 จากการที่  วิทยาลั ยก ารอาชีพนครศรี ธรรมราช ได้ จั ดการศึกษาระบบทวิภาคี  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีจ านวนนักเรียนในระบบทวิภาคี ระดับชั้น 
ปวช. จ านวน 122 คน ระดับ ปวส. จ านวน 147  คน  รวมจ านวนนักเรียนในระบบทวิภาคีทั้งสิ้น 269 คน ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 33.58 ของนักเรียนทั้งหมด 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน ๒ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือส่งนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ๓ 
และ ปวส. ๒ ในระบบปกติและระบบทวิภาคีออกฝึกงานในสถานประกอบการ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 

๑. มีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขางาน 

๒. มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
๓. มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
๔. มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 
๕. มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือน าผลไปปรับปรุง 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  ได้ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยได้ติดตามให้มีครูนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 
1/2559 มีการนิเทศการฝึกประสบการณ์ ทั้งระดับ ปวช. ปวส. จ านวนทั้งสิ้น 236 แห่ง และปีการศึกษา 2/2559 
จ านวน 81 แห่ง 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน ๓ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขา
งานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดข้ึนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑. วิทยาลัย ฯ ได้ก าหนดนโยบายสนับสนุนผู้เรียน สร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และ
โครงงาน 

๒. วิทยาลัย ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์  เพ่ือให้การสนับสนุน  ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาผู้เรียนในการ
จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕9 

๓. ประชุมผู้สอน ชี้แจง ท าความเข้าใจ ในการให้ผู้เรียนด าเนินการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย และ
โครงงานโดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนรายวิชา และก าหนดให้นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่
ผู้เรียนจัดท าขึ้นนั้นสามารถเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรืออ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพ และหรือการพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่น  ตามเกณฑ์ ระดับชั้น ปวช. ๓                     
จ านวน ๓ คน : ๑  ชิ้นงาน  และปวส.๒  จ านวน ๒ : คน ๑ ชิ้นงาน 

๔. วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของ
ผู้เรียน โดยมีผู้สอนก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณถูกต้องตามระเบียบและคุ้มค่า 

๕. ส่งเสริมให้มีการจัดการประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของผู้เรียน  ในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ท้องถิ่น  เพ่ือใช้ในการอ านวยความ
สะดวกในชีวิตประจ าวันหรือประกอบอาชีพ 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑. ผู้สอนบูรณาการให้ผู้เรียนจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงาน ในรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอน ในปีการศึกษา ๒๕๕9  มีผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน รวมทั้งหมด 89 ชิ้น            
แยกเป็นระดับ ปวช. 61 ชิ้น และระดับ ปวส. 28 ชิ้น 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และพิจารณาจัดสรรงบประมาณใน
การด าเนินการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน 

๓. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน โดยด าเนินการตาม  ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
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๓.๑ ผู้เรียนรวมกลุ่มตามความเหมาะสมและสมัครใจ   
๓.๒  ผู้สอนชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ จุดมุ่ งหมาย กฎเกณฑ์ การจัดท านวัตก รรม   

สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ  และแนวทางการด าเนินการให้ผู้เรียนรับทราบ เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางในการจัดท าต่อไป 
๓.๓  น าแนวคิดและร่างเค้าโครงของโครงการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ฯ ที่ได้จากการระดม

สมองของสมาชิกในกลุ่ม น าเสนอผู้สอนเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้และให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ          
แนวทางการจัดท า ฯ 

๓.๔  ผู้สอนตรวจสอบโครงการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ฯ ของผู้เรียน และน าเสนอคณะกรรมการ
สิ่งประดิษฐ์ ฯ ที่วิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาคัดเลือกโครงการเด่นที่มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สอศ. ก าหนด พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

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

๓.๖  ในระหว่างการด าเนินการ ฯ ผู้สอนจะประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงเป็นระยะ ๆ จน
แล้วเสร็จ 

๓.๗  ผู้เรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามรูปแบบวงจรการพัฒนา (PDCA) และน าเสนอ
ผลงานต่อผู้สอน 

๓.๘  ผู้เรียนน านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ฯ  ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งบันทึกผลการใช้
ประโยชน์และสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์และผู้เกี่ยวข้อง 

๓.๙  ผู้สอนจัดท าสรุปผลการด าเนินการและน าผลงานทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์ 
เพ่ือทราบและให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ และจดสิทธิบัตรผลงานที่มีคุณค่า 

๔. ผู้สอนและผู้เรียนน าข้อมูลข่าวสารของผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานน าไปเผยแพร่ทาง
ช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การน าเสนอผลงาน จดหมายข่าว อินเตอร์เน็ต และวิทยุ ฯลฯ เป็นต้น 

๕. งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รวบรวมและสรุปผลการด าเนินการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยและโครงงานของผู้เรียนทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร 

 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

งานวัดผลและประเมินผลได้วางแผนและด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้
นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับ ปวช.๓ และปวส.๒ ให้ได้ระดับผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ “ผ่าน” ทุกประเภท
วิชา 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 เพ่ือนสอนเพื่อน 
๘. บริการวิชาชีพสู่ชุมชน (Fix it Canter) 
๙. สร้างเครือข่าย พัฒนาเครือข่าย และขอความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการ

สอนอาชีวศึกษา 
๑๐. สร้างทักษะวิชาชีพและบริการสู่ชุมชน และสังคม (โรงงานในโรงงาน โรงเรียนในโรงงาน) 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
จากการที่งานวัดผลและประเมินผลได้สร้างความตระหนัก ความพยายาม และได้ด าเนินการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ จากผู้ที่ได้
ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา จ านวนทั้งหมด 251 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ จ านวนทั้งหมด ๒34 คน คิดเป็นร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
93.23 

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน ๕ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ 

ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของ
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม และทักษะทาง
วิชาชีพ ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ผู้เรียนทุกสาขา ได้ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ โดยการออกบริการชุมชน
วิทยาลัย ฯ สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และสร้างสิ่งประดิษฐ์เข้าแข่งขันจนได้รับรางวัล
ระดับภาคอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 จากที่วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและทางทักษะ
ทางวิชาชีพ ท าให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้
ความสามารถ จากหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 7.74 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ประเด็นการประเมิน 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
  ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)   

 พอใช้ (๓ คะแนน)     ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน) 
 

จุดเด่น 
 ประเด็นการประเมิน 1 , 2, 4 และ 5 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ประเด็นการประเมิน 3 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

- ไม่มี - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประเด็นการประเมิน 1 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม        
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการปลูกฝังจิตส านึ กด้านการ
รักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมโดยสถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และ
ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา  
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม 

๕. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการชาติ  
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
บ ารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

๖. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการ
ปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

๗. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 

๘. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและ

ก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑. สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

๒. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๓. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

๔. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน ๓ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และ
ก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬา และนันทนาการโดย
สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้ าร่วมโครงการ กิจกรรม 
ด้านการกีฬา และนันทนาการ มีการประเมินผล การด าเนินตามโครงการกิจกรรม 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาได้ด าเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๑. สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม ด้านการกีฬา และนันทนาการ 
๒. สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม 

ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
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๓. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬา และนันทนาการโดย
ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน ๔ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยสถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ มีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของคณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน มีการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการด าเนินงาน  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเ พ่ือน า
ผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาได้ด าเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพในปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากร

ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
๓. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝัง

จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน ๕ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการ

วิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ตระหนักถึงความส าคัญของการ
เข้าร่วมกับชุมชน โดยการน าครู นักเรียน นักศึกษา ออกบริการน าวิชาชีพที่เรียนรู้ไปบริการให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต่าง 
ๆ  ท าให้ครูและนักเรียน นักศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและวิชาการ เข้าถึงประชาชน ชุมชน 
สร้างจิตอาสาให้กับครู – บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑. วิทยาลัย ฯ ด าเนินโครงการ Fix it center ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9  โดยน าครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเกิน ๖๐ %  

๒. วิทยาลัยฯ ด าเนินโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์   
ด าเนินงานโดยครูและนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ 

๓. วิทยาลัย ฯ ได้เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมสร้างบ้านพักผู้ประสบอุทกภัยใน
พ้ืนที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายตามภาระกิจของโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐช่วยเหลือประชาชน ระหว่างวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2560   ณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๔. วิทยาลัย ฯ ได้ร่วมกับ กฟผ. จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้โดยจัดนักเรียนท าความสะอาด
พ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัย ตามพ้ืนที่วัดที่ประสบอุทกภัย 

๕. วิทยาลัย ฯ ด าเนินโครงการ “อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่” น าครู – นักเรียน ออกให้บริการวิชาชีพร่วมกับ                
อ าเภอพระพรหม 

๖. วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการสอน ๑๐๘  อาชีพ เพ่ือฝึกอาชีพเสริมให้กับประชาชนทั่วไปโดยให้ครูที่มี
ความรู้ความสามารถในการฝึกอาชีพระยะสั้นและเป็นผลิตภัณฑ์เด่น สามารถน าไปประกอบอาชีพเสริมได้ ฝึกนักเรียน 
นักศึกษา เพ่ือเป็นวิทยากรผู้ช่วยสอนให้กับครู  น าวิชาเรียนไปสอนให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 

๗. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
  ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน)   

 พอใช้ (๓ คะแนน)     ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน) 
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จุดเด่น 
 ประเด็นการประเมิน 1 , 2, 3, 4 และ 5 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - ไม่มี - 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

- ไม่มี - 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณ ภาพภายใน 
ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผล

การประเมินคุณภาพภายนอก 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาตระหนักดีว่าในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพส่งผลให้ให้สถานศึกษามี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจัดอบรมเพ่ือพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เพ่ือให้ได้มาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานสถานประกอบการ สังคม และชุมชน 

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

อาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕  และวิธีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน
ทราบ   

๓. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
๕. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา และระดับสถานศึกษา และสถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 จากการที่สถานศึกษามีความตระหนัก และมีความพยายาม จึงมีผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการประเมิน
ครบทั้ง ๕ ข้อ 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
  ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน)   

 พอใช้ (๓ คะแนน)     ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน) 

 
จุดเด่น 
 ประเด็นการประเมิน 1 , 2, 3, 4 และ 5 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - ไม่มี - 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

- ไม่มี - 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ีมีการพัฒนา 
ประเด็นการประเมิน 

ร้อยละของจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  
 ร้อยละ =     จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 
   จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน 
 
 ค่าคะแนน =      ร้อยละจากประเด็นการประเมิน 
     80 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 เมื่อเทียบสูตร 
 ร้อยละ   =      8 
     13 
   = 61.53 
 

 ค่าคะแนน   =         61.53 
     80 
   = 3.84 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 สถานศึกษาได้ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน ร้อยละ 61.53เทียบได้ค่าคะแนน 3.84 ระดับ
คุณภาพ ดี 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
  ดีมาก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน)   

 พอใช้ (๓ คะแนน)     ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน) 

 

จุดเด่น 
- ไม่มี - 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - ไม่มี - 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- ไม่มี - 

X 100 

X 5 

X 100 

X 5 
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ตัวบ่งชี้ 

ข้อมูลย้อนหลัง เปรียบเทียบการพัฒนา 

พัฒ
นา

/ไม่
พัฒ

นา
 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

5 5 5 พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับ
จ านวนผู้เข้าเรียน 

4 4 3 
ไม่

พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับคณุภาพในการด าเนินการบริหารจดั
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม ตัวบ่งชี้ใหม่ ตัวบ่งชี้ใหม่ 4 พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  
ระดับคุณภาพในการด าเนินการตาม
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

5 5 5 พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
บุคลากร 

5 5 3 
ไม่

พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
การเงิน 

4 4 3 
ไม่

พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการด้านอาคาร
สถานท่ี ด้านครุภณัฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

4 4 5 พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  
ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

5 5 4 
ไม่

พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

4 4 5 พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา 

4 4 4 พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 5 5 4 
ไม่

พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  
ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

5 5 5 พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   
ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 

5 5 5 พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา ตัวบ่งชี้ใหม่ ตัวบ่งชี้ใหม่ 4  
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษา 
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 
5.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่ง 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1   
ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 3 พอใช้ 
มาตรฐานที่ 2   
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบรหิารจดัการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคณุธรรม 

4 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 3 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.4  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 3 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ด้านครภุัณฑ์และ
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษา 

4 ดี 

มาตรฐานที่ 3   
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4   
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2  ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 4 ดี 
 

5.1.1   ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จ านวน   6 ตัวบ่งชี้ 
5.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน   5 ตัวบ่งชี้ 
5.1.3 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน   3 ตัวบ่งชี้ 
5.1.4 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน   - ตัวบ่งชี้ 
5.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน   - ตัวบ่งชี้ 
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5.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
5.2.1 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา   
ที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

(1) ผู้เรียนมีคุณธรรม และทักษะทางวิชาชีพ ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
(2) ผู้เรียนทุกสาขา ได้ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ออกบริการชุมชน 
(3) สถานศึกษามีการส ารวจ - ติดตาม ผู้จบการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
(4) มีระบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
(5) จัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(6) มีกิจกรรมพัฒนานักเรียน-นักศึกษาที่หลากหลายและพัฒนาในทุกด้าน 
(7) ด าเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ให้บริการแก่ชุมชนโดยนักเรียนนักศึกษา

ได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษา 
(8) สถานศึกษาสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์เข้าแข่งขันจนได้รับรางวัลระดับภาคอย่างต่อเนื่อง  
(9) ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ในการจัดการอาชีวศึกษา กระจายอ านาจให้บุคลากรเข้ามามีส่วน

ร่วมในการบริหารสถานศึกษา และให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
(10) บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้งในระดับบุคคล  ระดับ

แผนกวิชา และระดับสถานศึกษา 
(11) เสริมสร้างระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
(12) ทุกสาขางานมีแผนงาน/โครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
(13) ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ   

 
5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

(1) การพัฒนาทักษะผู้ เรียนในการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา
ภาษาต่างประเทศ 

(2) เพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เมื่อเทียบกับแรกเข้า โดยลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน 

(3) เพ่ิมงบประมาณในการแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ของผู้เรียน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ของสาขางาน  

(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สาขางานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ครูผู้สอนจัดท าและพัฒนาสื่อการสอน เพ่ือสร้าง
ความสนใจให้กับผู้เรียน   

(5) ก าหนดนโยบายให้สาขางานเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

(6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการความรู้ให้พัฒนาผู้เรียนทุกคนสามารถท าโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานวิจัย ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในงานอาชีพทุกภาคเรียน 

(7) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนสามารถท าโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย           
ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ 

(8) เสริมสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลากร ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสถานศึกษา 
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(9) พัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพภายในเข้าสู่งานปกติของสถานศึกษา  
(10) เผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีสู่สาธารณชนและรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนต่อการจัด

การศึกษา 
 

5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  (การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

(1) จัดการศึกษาโดยเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
มุ่งหวังให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าและประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมมากขึ้น 

(2) ให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษามากขึ้น 

(3) พัฒนาและปรับปรุงแผนกวิชาให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองที่
มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาและจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ
มีความเหมาะสมและทันสมัย 

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้พัฒนาคุณภาพการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขางานจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ิมมากขึ้น 
(6) ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนเป็นกลไกส าคัญในการช่วยพัฒนา

นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพและลักษณะที่พึงประสงค์ที่สังคมต้องการ สามารถจบ
การศึกษาได้ในระยะเวลาที่ก าหนด 

(7) ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาและจัดการความรู้ในทุกด้าน 
(8) นักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอน ร่วมกันจัดการความรู้ คิดค้น สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ 

และนวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ เผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ 

(9) พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาให้เป็นแกนน าในการให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม และมี
รายได้ระหว่างเรียน 

(10) ผู้บริหารทุกระดับต้องนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยยึด
การปฏิบัติงานคุณภาพ PDCA 

(11) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (ภาษาอังกฤษ + 
ภาษาจีน) 
 

5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
(เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนากาจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาเสริม
จุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น) 

(1) จัดการศึกษาโดยเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา            
ให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
มุ่งหวังให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าและประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมมากขึ้น 



66 
 

(2) ให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษามากข้ึน 

(3) พัฒนาและปรับปรุงแผนกวิชาให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองที่
มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาและจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ
มีความเหมาะสมและทันสมัย 

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้พัฒนาคุณภาพการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขางานจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ิมมากขึ้น 
(6) ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนเป็นกลไกส าคัญในการช่วยพัฒนา

นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพและลักษณะที่พึงประสงค์ที่สังคมต้องการ สามารถจบ
การศึกษาได้ในระยะเวลาที่ก าหนด 

(7) ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาและจัดการความรู้ในทุกด้าน 
(8) นักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอน ร่วมกันจัดการความรู้ คิดค้น สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ 

และนวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ เผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ 

(9) พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาให้เป็นแกนน าในการให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม และมี
รายได้ระหว่างเรียน 

(10) ผู้บริหารทุกระดับต้องนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยยึด
การปฏิบัติงานคุณภาพ PDCA 

(11) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีทักษะภาษาต่างประเทศ 
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ภาคผนวก 
ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 


