


 
 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีการบริหารงานจัดการเรียนการสอน งานสนับสนุนการเรียนการสอน

การพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานของสถานศึกษา จ านวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น และตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 สรุปผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 

 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

 

ตารางที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

        ประเด็นการประเมิน 
 

     มาตรฐานที่ 

1 2 3 4 รวม ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

1 100.00 84.00 97.89  281.89 97.28 ยอดเยี่ยม 

2 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 100.00 ยอดเยี่ยม 

3 100.00 100.00   200.00 100.00 ยอดเยี่ยม 

รวม      98.76 ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100.00 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 84.00 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ  

                       ยอดเยี่ยม ร้อยละ 97.89 
    ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 97.27 

     

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

                      ร้อยละ 100 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 



2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ผลการประมนิอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100   
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ  

                       ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ  

                       ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

 

สรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
ภาพรวมของสถานศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 98.76 

 
 

ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
          ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
          วิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้ อย่างมีสติโดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ โครงการผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาลในสถานศึกษา ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 
ของสถานศึกษา โครงการพัฒนาผู้ เรียนทุกสาขาวิชา ให้ได้ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ออกบริการชุมชน 
โครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม โครงการส่งเสริมพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เข้าประกวด แข่งขัน ในระดับชาติ 
 

มาตรฐานที่ 2 ผลการจัดการศึกษา 
          ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
          ครูมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดที่ก ากับดูแลสถานศึกษา เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
          ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
          วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยมีการบูรณาการวิชาการ วิชาชีพ และใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม เพื่อลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาสทางอาชีพสู่ชุมชนและสังคม 
 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
          ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
          วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยมีการบูรณาการวิชาการ วิชาชีพ และใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม เพื่อลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาสทางอาชีพสู่ชุมชนและสังคม 
 

ตารางที่ 1.2 ตารางสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
 

ปีการศึกษา 2562 2563 

1. คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 93.19 97.27 
2. การจัดการอาชีวศึกษา 100.00 100.00 
3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 100.00 

รวม 96.80 98.76 
                                                                                                       

จากตารางสรุปผล การประเมินตนเองในภาพรวมของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชมาตรฐาน  
ของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 98.76 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
การจัดการอาชีวศึกษา และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
100.00 รองลงมา เป็นคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์  มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 
97.27 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 1.3 ตารางสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
                         ตามประเด็นการประเมิน 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
2563 

คะแนนที่ได้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 97.27 
 ประเด็นที่ 1.1  ด้านความรู้ 100.00 
 ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 84.00 
 ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 97.89 
 

 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
2563 

คะแนนที่ได้ 
มาตรฐานที่ 2  การจัดการศกึษา 100.00 
 ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 
 ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 
 ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100.00 
 ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100.00 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 
 ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 
 ประเดน็ที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 100.00 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 98.76 
 

จากตารางสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชตามประเด็น 
การประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ด้านความ
ร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาเป็นด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ งานวิจัย  
มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.89 ด้านทักษะการประยุกต์ใช้ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คิดเป็น 
ร้อยละ 84.00 ตามล าดับ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
 

1) จุดเด่น 
1.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
1.2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ที่สนับสนุน ส่ งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมี 

              คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับของสังคม 
1.3 สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 
1.4 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติในสถานการจริง 
1.5 สถานศึกษามีการส ารวจติดตามผู้เรียนอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 
1.6 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีท าให้ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาตรงกับความต้องการของสถาน  

              ประกอบการ 
1.7 สถานศึกษาน าผลประเมินคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพ  

              สูงขึ้น 
1.8 สถานศึกษาด าเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แบบถาวร (Fix it Center) อย่างต่อเนื่อง 
 
 



2) จุดที่ควรพัฒนา 
2.1 เพ่ิมทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา 
2.2 เพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับแรกเข้าเพ่ือลดปริมาณการออกกลางคันของผู้เรียน 
2.3 พัฒนาผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติทุกสาขาวิชา 
2.4 เพ่ิมครุภัณฑ์ทุกสาขาวิชาให้มีความเพียงพอและทันสมัย 
 

 

3) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
3.1 สถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการ ส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้กับผู้เรียนทุกสาขาวิชา 
3.2 สถานศึกษาจัดระบบติดตามดูแลผู้ เรียนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยการหาสาเหตุที่แท้จริง  

              เพ่ือจัดกระบวนการแก้ปัญหาให้ตรงจุด (สมศ) 
3.3 สถานศึกษาส่งเสริม พัฒนาให้ผู้ เรียนมีสมรรถนะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพใน  

              ประเทศ และต่างประเทศ 
3.4 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน แบบถาวร (Fix it Center) ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ  

              Line official ส าหรับการแจ้งซ่อมล่วงหน้า ต้องทันสมัยและรวดเร็ว (สมศ) 
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละสาขาวิชาและทันสมัย 

 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
1) จุดเด่น 

1.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรใหม่อย่างเป็นระบบตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
              สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องจักรกลหนัก ซึ่งจะเปิด เรียนในภาคเรียนที่  
              1/2564 

1.2 ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพจนได้รับการยอมรับและเชิญเป็นวิทยากรอย่าง  
              ต่อเนื่อง 

1.3 สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสน เทศและการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ 
              อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

1.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบ 
 
 

2) จุดที่ควรพัฒนา 
2.1 พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางร่วมกับสถานประกอบการอย่างน้อย 1 สาขางานต่อปี 
2.2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาทวิภาคีโดยใช้ระบบการนิเทศออนไลน์ 
 

3) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
3.1 การพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการต้องให้  

              ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และพัฒนาวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน   
              (สมศ)  



3.2 หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุน งบประมาณ ซ่อมแซม อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีสภาพ 
              ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

3.3 คืนอัตราข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการเพ่ือสถานศึกษาลดค่าใช้จ่ายในการจ้างครูพิเศษสอน 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

1) จุดเด่น 
1.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม และทักษะทางวิชาชีพ ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
1.2 ผู้เรียนทุกสาขาวิชา ได้ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ออกบริการชุมชน 
1.3 มีระบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
1.4 จัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.5 เนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ให้บริการแก่ชุมชนโดยนักเรียนนักศึกษาได้ 

              อย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษา 
1.6 สถานศึกษาสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์เข้าแข่งขันซึ่งท าให้ได้รับรางวัลระดับภาคอย่างต่อเนื่อง  
1.7 ทุกสาขางานมีแผนงาน/โครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
1.8 ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

 

2) จุดที่ควรพัฒนา 
2.1 เพ่ิมงบประมาณในการจัดแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

               ของผู้เรียน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ของสาขางาน  
2.2 ก าหนดนโยบายให้สาขางานเชิญผู้ เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัด 

              กิจกรรมการเรียนการสอนและ พัฒนาผู้เรียน 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการความรู้ให้พัฒนาผู้เรียนทุกคนสามารถท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์  

              นวัตกรรมและงานวิจัย ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในงานอาชีพทุกภาคเรียน 
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ เรียนทุกคนสามารถท าโครงงาน  สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัยที่ 

              สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในงาน อาชีพ 
2.5 เสริมสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลากร ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  

              เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด สถานศึกษา 
 

3) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
4.1 จัดการศึกษาโดยเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของสถ านศึกษา 

               ให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในและ ภายนอก  
               มุ่งหวังให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าและประกอบอาชีพ อิสระเพ่ิมมากข้ึน 



4.2 ให้ผู้ เรียน ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม 
               ในการจัด การศึกษามากขึ้น 

4.3 ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาและจัดการความรู้ในทุกด้าน 
4.4 นักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอน ร่วมกันจัดการความรู้ คิดค้น สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์  

              และนวัตกรรมที่สามารถ น ามาใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ เผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในระดับจังหวัด  
              ระดับภาค และระดับชาติ และควรขยายผลงาน พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สมศ) 

4.5 พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาให้เป็นแกนน าในการให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม และมี 
              รายได้ระหว่างเรียน 

4.6 ผู้บริหารทุกระดับต้องนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลกิจการ กิจกรรม อย่างต่อเนื่องโดยยึด 
              การปฏิบัติงานคุณภาพ PDCA 
 
2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และจัดท าระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 จนได้รับความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 

วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่มีคุณภาพด้วยการ
บริหารจัดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตั้งแต่แรกเข้าจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งผลให้จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาสูงขึ้น โดยสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน ๓ ประเด็น ดังนี้ 
 

1.1 ด้านความรู้ 
วิทยาลัยฯ จัดให้มีแผนงาน โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามหลักการทฤษฎีและ

แนวปฏิบัติเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต มีการส่งเสริมสนับสนุน ด้านวัสดุฝึก เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา จัดให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. และปวส. จากหน่วยงานหลัง
จบการศึกษาทุกปีการศึกษา 
 

1.2 ด้านทักษะการประยุกต์ใช้ 
วิทยาลัยฯ จัดให้มีแผนงาน โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ ตามสมรรถนะของหลักสูตรและ

มาตรฐานอาชีวศึกษา จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบ Active Learning การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการวิชาชีพ การสร้างสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ การประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน การฝึกงานในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการพัฒนา
ทักษะและการประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ของผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. และปวส. สามารถ
ปฏิบัติงาน และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยมีข้อมูลจากหน่วยงานที่รับ ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้า
ท างาน 

 
 



1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
วิทยาลัยฯ มีกิจกรรมก ากับ ติดตาม ดูแลส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ มีแผนงาน โครงการที่บูรณาการให้ผู้ เรียนเข้าร่วม เพ่ือสร้างความมีวินัย มีความรับผิดชอบ  
และมีจิตอาสา เป็นผู้มีความภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการด าเนิน
กิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นในผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ
นครศรีธรรมราช จนได้รับการยอมรับ จากหน่วยงานภายนอก ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ซึ่งในปีการศึกษา 2563 
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช เข้ารับการประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fixit Center และได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับชาติ 
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยฯ จัดการศึกษา ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4 ประเด็น ดังนี้ 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยฯ จัดหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
มีการปรับปรุงรายวิชา พัฒนาหลักสูตรรายวิชา มีการติดตาม ปรับปรุง แผนการจัดการเรียน โดยได้รับความร่วมมือจาก
สถานประกอบการที่ทุกสาขาวิชาที่ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน 

 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยฯ มีการก าหนดให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และประเมินตาม

เกณฑ์คุณภาพเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการและขออนุมัติใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ก่อนน าไปจัดการเรียนรู้ตามล าดับชั้นของการบังคับบัญชา เพ่ือความมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในแต่ละสาขาวิชาชีพที่ เหมาะสม 
 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐานต าแหน่ง  

มีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ มีคุณลักษณะที่ท าให้การจัดการสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนด มีวิสัยทัศน์ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บริหารงานแบบประชาธิปไตยทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการพัฒนา
และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ทันเวลา 
 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
วิทยาลัยฯ ด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือส่งเสริม 
สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยยึดหลักการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้ได้รับความเชื่อมั่นในการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
 



มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ วิทยาลัยฯ จัดให้มีการจัดท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร ในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 2 ประเด็น ดังนี้ 
 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
วิทยาลัยฯ มีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยก าหนด 

ให้มีแผนงานโครงการที่ เป็นระบบ เช่น โครงการความร่วมมือต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการในต่างประเทศ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
รูป แบ บอาชี วศึ กษ าระบ บ ท วิภ าคี แล ะท วิ ศึ กษ า และ โค รงการแลก เป ลี่ ยน เย าวชน อาชี วศึ กษ า  
ไทย - อาเซียน 
 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

วิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแผนงานโครงการ จัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
เช่น โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้กระบวนการจัดท าผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์และ
บูรณาการการเรียน  การสอนด้านพัฒนาทักษะการคิดและผลิต ผลิตภัณฑ์ ชิ้นงานมีผลงาน 
ที่ได้เผยแพร่และได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการประชุมสร้างความตระหนัก สร้างความเข้าใจกับนักเรียน นักศึกษา
ผู้ปกครอง สถานประกอบการ เกี่ยวกับหลักการ แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอน การ
ประกอบอาชีพที่มั่นคง ผลสะท้อนได้จากการที่ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ได้รับรางวัลระดับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา การได้รับความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการทั้งในภาครัฐและเอกชนในการรับผู้เรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง การร่วมลงนาม MOU ในการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคี การได้รับการ
ยอมรับและมอบหมายให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ส าคัญ ๆ ของจังหวัด หน่วยงานอ่ืน ๆ อีกมากมาย จนเป็น
ที่ยกย่องและกล่าวขานในคุณภาพในการบริหารจัดการของผู้บริหารและการบริการวิชาการและวิชาชีพ ของครู 
บุคลากร และผู้เรียน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ของวิทยาลัย ๆ (เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นเลิศด้านวิชาชีพ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นที่
ยอมรับของชุมชน สังคมและตลาดแรงงาน) และพันธกิจของวิทยาลัย ฯ  
ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาใน
สถานศึกษา ชุมชนสังคม ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพและสร้างอาชีพ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตรวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ 
ในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
 
 
 



3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์ ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และด าเนินงานตามแผนงาน โครงการจนบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 
3.1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวอย่างโครงงานสถานศึกษาคุณธรรม  

                      อาชีวศึกษา ระดับชาติ 
3.2 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ซึ่งเทียบจากผู้ส าเร็จการศึกษารวมใน ปี 2561  

                       ร้อยละ 54.74 และใน ปี 2562 ร้อยละ 58.24 ลดลง ร้อยละ 3.50 
3.3 โครงการขยายและยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จากปี 2561 ร้อยละ 40.93  

                       และในปี 2562 ร้อยละ 42.94 ซึ่งเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.01 
3.4 โครงการเสริมสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ได้รับรางวัล ในระบบต่าง ๆ  

                      อย่างต่อเนื่อง  
3.5 โครงการการด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรและ Fix it Center ได้รับรางวัล  

                       ระดับชาติ 
 
4. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

โครงการการด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนแบบถาวร (Fix it Center) วิทยาลัยการอาชีพ  
นครศรีธรรมราช ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  4.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มความต้องการ”การบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท างานเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าส่งผลให้ผู้เรียน
สายอาชีพได้พัฒนาทักษะอาชีพมีสมรรถนะและความพร้อมในการประกอบอาชีพอิสระและสามารถเป็นเจ้าของ
กิจการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการท างานใน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) จึงเป็นทิศทางของการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนที่เหมาะสม ศูนย์
ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) เป็น 1 ใน 16 ข้อ สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญและ
ส่งเสริมสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบันเริ่มจากระยะที่1 ภารกิจด้านการให้บริการ
เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้ค าแนะน าด้านการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์ การประกอบอาชีพและ
เครื่องมือเครื่องในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้ปฏิบัติงานในสภาพจริง ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2549 เน้นการซ่อมเครื่องจักรเกษตร พัฒนาด้านสุขอนามัยและ
กระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของชุมชน มีการพัฒนาและขยายจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
เน้นกิจกรรมการบริการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันใน
ครัวเรือนรวมทั้งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับฝีมือช่างชุมชนจากนั้นมีการพัฒนารูปแบบการ



ยกระดับคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ที่ชุมชนและนักศึกษามีผลงานดีเด่น อาทิ การสร้าง
ศูนย์ถาวรซ่อมถึงบ้าน บริการถึงที่ (Delivery Service) สอนซ่อมสร้างด้วยตนเอง (Fix it by yourself) การบูรณา
การการเรียนรู้กับการท างาน (Work-Integrated Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fixit Center) ทั้งนี้
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2555 – 2558 ที่ส่งเสริม
ให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและประชาชนเรียนรู้จากประสบการณ์เพ่ือออกสู่
ตลาดแรงงานโดยให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด าเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่
ละอาชีพจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) เพ่ือฝึกฝนฝีมือและเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียน
นักศึกษาในการให้บริการแก่ประชาชน 

ปี พ.ศ.2559 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ
และพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับ คุณภาพ
ของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสามีทักษะ 
ในวิชาชีพที่เข้มข้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรวมถึง 
ช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลส าคัญและสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จึงได้เห็นชอบการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)  
แบบถาวรเพ่ือให้บริการประชาชนเป็นแบบถาวรโดยตั้งที่วิทยาลัยเทคนิคจ านวน 80 ศูนย์และได้จัดตั้งศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรเพ่ิมขึ้น จ านวน 20 ศูนย์ (คู่มือการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
Fix it Center แบบถาวร ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 : 1 ) 
 

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
ได้รับมอบหมายให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรขึ้น โดยได้ปฏิบัติงานตามภารกิจซ่อม 
สร้าง พัฒนา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยใช้หลักการด าเนินงานศูนย์ตามกระบวนการ PDCA เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ประชาชนสามารถลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   
นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะ ประสบการณ์จริง และเป็นการพัฒนาศักยภาพ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” 
อย่างแท้จริง 
4.2 วัตถุประสงค์ 
        4.2.1 เพ่ือให้บริการซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน 
        4.2.2 เพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยการบูรณาการการเรียนรู้จากการท างานจริงให้กับนักเรียน 
                 นักศึกษา 
        4.2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และช่างชุมชนเพ่ือประกอบอาชีพอิสระ 
        4.2.4 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ชุมชนเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตภัณฑ์ 
                 ชุมชน 
        4.2.5 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพ่ิมเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
        4.2.6 เพ่ือให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในเรื่องวิธีการใช้ การดูแลรักษา และการ  
        4.2.7 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ 
                 อาชีวศึกษา (สอศ.) 



  4.3. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
        4.3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
              4.3.1.1 จ านวนสาขาวิชาที่ให้บริการซ่อม สร้าง และพัฒนา 5 สาขาวิชาขึ้นไป  
              4.3.1.2 จ านวนผู้ลงทะเบียนในการให้บริการซ่อม (Repair) มากกว่า 300 คน 
              4.3.1.3 จ านวนรายการซ่อม มากกว่า 500 รายการ  
              4.3.1.4 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่ หรือต่อยอดอาชีพ  
                          100 คนข้ึนไป 
              4.3.1.5 จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา (Top Up) มากกว่า 4 ผลิตภัณฑ์ 
              4.3.1.6 จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ที่ให้การสนับสนุน มากกว่า 2 แห่ง 
        4.3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

การให้บริการซ่อม บริการสร้าง และบริการพัฒนา ที่ท าให้ผู้รับบริการจาก ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix 
it Center) แบบถาวร วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้รับประโยชน์จากการบริการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลด
รายจ่าย เพ่ิมรายได้ รู้วิธีการบ ารุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ส่งเสริม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และนักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านวิชาชีพ 
  4.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4.4.1 มีการด าเนินงานตามนโยบายและคู่มือการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)  
                 แบบถาวร 

4.4.2 มีระดับการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4.4.3 มีการรายงานผลตามกระบวนการ PDCA 
4.4.4 มีผลการประเมินการด าเนินงานศูนย์ฯไม่ต่ ากว่าระดับภาค 
 

  4.5 วิธีการ / แผนด าเนินงาน 
4.5.1 การด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร  

4.5.1.1  สภาพทั่วไปของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร จัดสภาพแวดล้อมของ
ศูนย์โดยก าหนดให้มีที่ตั้งส านักงาน มีพ้ืนที่รับลงทะเบียน ติดต่อประสานงาน พ้ืนที่บริการซ่อม สร้าง และพัฒนา ที่
มีระเบียบ สะอาด ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

4.5.1.2 ขั้นเตรียมการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยการอาชีพ
นครศรีธรรมราชได้จัดท าโครงการด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ที่ผ่านการอนุมัติ
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน ระดับสถานศึกษาและระดับ
อ าเภอ มีการประชุมและน าผลการประชุมไปปรับปรุงแก้ไข  

4.5.1.3 ขั้นด าเนินการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยการอาชีพ
นครศรีธรรมราช มีการด าเนินการตามองค์ประกอบของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ได้แก่ 
มีป้ายแสดงแผนภูมิโครงสร้างการปฏิบัติงาน มีป้ายแสดงรูปแบบขั้นตอนการด าเนินงาน มีรายการเครื่องมือ 
อุปกรณ์พร้อมติดตั้งประจ า ศูนย์มีหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ มีสื่อส าหรับใช้ในการปฏิบัติ ภารกิจ บริการซ่อม บริการ



สร้างและบริการพัฒนา มีการเตรียมความพร้อมและแผนการให้บริการนอกพ้ืนที่ ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์
หลายรูปแบบ  

4.5.1.4 การรายงานผลศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร การรายงานผลตาม
กระบวนการ PDCA มีรูปเล่มรายงาน มีหลักฐานการรายงานในระบบ www.fixitcenter.org มีภาพถ่าย
ประกอบการด าเนินกิจกรรม มีหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและมีการเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติงาน  

4.5.1.5 ผลสัมฤทธิ์ของการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร 
 
  4.6 ขั้นตอนการให้บริการภายในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร  

  4.6.1 ขั้นตอนการให้บริการซ่อม (Repair)  
     4.6.2.1 ผู้รับบริการน าบัตรประชาชนพร้อมเครื่องใช้อุปกรณ์มาลงทะเบียนรับบริการซ่อมหรือ  
                             แจ้งซ่อมล่วงหน้าโดยใช้นวัตกรรม LINE Official Account 
     4.6.2.2 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนน าหลักฐาน ส่วนที่ 1 ส าหรับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน  
                             ส่วนที่ 2 ส าหรับติดเครื่องใช้อุปกรณ์ ส่วนที่ 3 ส าหรับให้ผู้รับบริการ  
     4.6.2.3 เจ้าหน้าที่ด าเนินการส่งเครื่องใช้อุปกรณ์เพ่ือตรวจซ่อม  
     4.6.2.4 เมื่อตรวจซ่อมแล้วให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน  
     4.6.2.5 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ติดต่อผู้รับบริการให้มารับคืน  
     4.6.2.6 ผู้รับบริการน าหลักฐานการรับคืนมาติดต่อรับเครื่องใช้อุปกรณ์และประเมิน 
                             ความพึงพอใจ  
     4.6.2.7 เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 
       4.6.2 ขั้นตอนการใหบ้ริการซ่อม (Repair) แจ้งซ่อมล่วงหน้าโดยใช้นวัตกรรม LINE Official 
Account 

4.6.3.1 สแกน QR code แอปพลิเคชัน LINE Official Account 
4.6.3.2 แจ้งซ่อมและแจ้งอาการเสียเบื้องต้นทางแอปพลิเคชัน LINE Official Account 
4.6.3.3 เจ้าหน้าที่แจ้งนัดหมายส่งเครื่องใช้อุปกรณ์เพ่ือตรวจซ่อม 
4.6.3.4 ผู้รับบริการน าบัตรประชาชนและส่งเครื่องใช้อุปกรณ์เพ่ือตรวจซ่อม ณ ศูนย์ฯ 
4.6.3.5 ช่างประจ าศูนย์ฯ ตรวจซ่อม 
 
4.6.3.6 เจ้าหน้าที่แจ้งนัดหมายรับเครื่องใช้อุปกรณ์คืนทางแอปพลิเคชัน LINE Official Account 

            4.6.3.7 ผู้รับบริการน าหลักฐานการรับคืนมาติดต่อรับเครื่องใช้อุปกรณ์และประเมินความพึงพอใจ  
            4.6.3.8 เจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บข้อมูล สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 

       4.6.4 ขั้นตอนการใหบ้ริการสร้าง (Build)  
            4.6.4.1 ส ารวจความต้องการของชุมชน  
            4.6.4.2 จัดเตรียมสถานที่ และจัดหาวิทยากรพร้อมจัดท าหลักสูตรอบรม  
            4.6.4.3 จัดหาวสัดุอุปกรณ์สื่อประกอบการฝึกอบรม  



            4.6.4.4 ผู้รับบริการน าบัตรประชาชนมาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม  
            4.6.4.5 ด าเนินการฝึกอบรม  
            4.6.4.6 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินความพึงพอใจ  
            4.6.4.7 ผู้เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 

      4.6.5 ขั้นตอนการให้บริการพัฒนา (Top Up) 
            4.6.5.1 ส ารวจความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน  
            4.6.5.2 จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวิทยากร ครูท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ  
            4.6.5.3 จัดหาวสัดุอุปกรณ์  
            4.6.5.4 ผู้รับบริการน าบัตรประชาชนมาลงทะเบียน  
            4.6.5.5 ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
            4.6.5.6 ผู้เข้ารับบริการประเมินความพึงพอใจ  
            4.6.5.7 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้  
            4.6.5.8 เจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บข้อมูล สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล  
            4.6.5.9 ติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 
  4.7 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในระยะต่อไป 

      4.7.1 ควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นโครงการ 
      4.7.2 ต้นสังกัดควรประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้กับประชาชนผู้รับบริการได้รับทราบผ่านทางสื่อ 

                 หลากหลายช่องทาง 
 

  4.8 บทบาทภาคีที่มีส่วนร่วมในโครงการ  
การด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนแบบถาวร (Fix it Center) วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ประจ า

จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พัฒน า
นวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ค าปรึกษา ก าหนดเป้าหมายทิศทางการด าเนินงาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงานเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต สนับสนุนการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
ประสานงานความร่วมมือกันที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในการเ พ่ิมโอกาสการสร้างอาชีพ 
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายดังนี้  

     4.8.1. บริษัทมิตซูชูเกียรติยนต์นครศรีธรรมราช จ ากัด  
     4.8.2. บริษัทฮอนด้าศรีนคร จ ากัด     
     4.8.3 ศอ.จอส.พระราชทาน อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
     4.8.4 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต าบลควนชุม 
     4.8.5 ก านันต าบลนาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 
     4.8.6 ก านันต าบลท้ายส าเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 

   
4.9 ผลการด าเนินงาน 



การด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนแบบถาวร (Fix it Center) วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ผ่านการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับภาค 
โดย คณะกรรมการประเมินระดับภาค เข้าประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ในแต่ละ
ศูนย์โดยตัดสินจากองค์ประกอบและข้อก าหนด เรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย จากศูนย์ที่มีคะแนน 70 ขึ้นไป 
ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนแบบถาวร (Fix it Center) วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
ภาค รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ ได้รับโล่เกียรติบัตรและเงินรางวัลศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนแบบถาวร (Fix it 
Center) วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช เข้ารับการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) แบบ
ถาวร ระดับชาติ โดยคณะกรรมการประเมินระดับชาติเข้าประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) แบบ
ถาวร ระดับภาค ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละภาค จ านวน 5 ศูนย์มาพิจารณาตัดสินจากองค์ประกอบและ
ข้ อ ก า ห น ด เ พ่ื อ รั บ ร า ง วั ล ส ถ า น ศึ ก ษ า ย อ ด เ ยี่ ย ม  จ า ก ศู น ย์ ที่ มี ค ะ แ น น สู ง สุ ด แ ล ะ 
ไม่น้อยกว่า 95 คะแนนขึ้นไป และรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ไม่ต่ ากว่า 90 - 94 คะแนน  

4.9.1  ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ   
4.9.1.1 การบริการซ่อม 

          -  จ านวนสาขาวิชาที่ให้บริการซ่อม สร้าง และพัฒนา จ านวน 13 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
           1. สาขาวิชาช่างยนต์ 
           2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
           3. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
           4. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
           5. สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
           6. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
           7. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
           8. สาขาวิชาการตลาด 
           9. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
          10. สาขาวิชาการโรงแรม 
          11. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
          12. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
          13. สาขาวิชาการบัญชี 
         - จ านวนผูล้งทะเบียนเข้ารับการซ่อมในปีงบประมาณ 2562  จ านวน   364   คน 
         - จ านวนรายการการซ่อมในปีงบประมาณ 2562  จ านวน   556   รายการ 

4.9.1.2  การบริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ 
         - จ านวนผูล้งทะเบียนฝึกอบรมวิชาชีพ  จ านวน    118   คน  
         - หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ  จ านวน    10    หลักสตูร ประกอบด้วย 
          1. หลักสูตรการขายของออนไลน์ 
          2. หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
          3. หลักสูตรงานประดิษฐ์จากใบตอง 



          4. หลักสูตรแซนวิซเพื่อสุขภาพ 
          5. หลักสูตรอาหารไทยประเภทเส้น 
          6. หลักสูตรทักษะการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 
          7. หลักสูตรทักษะการท าปุ๋ย 
          8. หลักสูตรการแปรรูปข้าวเกรียบจากผลผลิตทางการเกษตร 
          9. หลักสูตรงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 
         10. งานบริการจักรยานยนต์ 
 

4.9.1.3  การบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
        - จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา  จ านวน    5   ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 
        1. ผลิตภัณฑ์จักสานไผ่เงินไผ่ทอง 
        2. ผลิตภัณฑ์กล้วยหินฉาบ Banana Stone 
        3. ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า 
        4. ผลิตภัณฑ์ลูกจันทน์เทศ 
        5. ผลิตภัณฑ์ขนมลา 
 

4.9.1.4  การสร้างภาคีเครอืข่ายความร่วมมือ 
         - จ านวนภาคีความร่วมมือที่ให้การสนับสนุน  จ านวน    5    แห่ง 
        1. บริษัทมิตซูชูเกียรติยนต์นครศรีธรรมราช จ ากัด 
        2. บริษัทฮอนด้าศรีนคร จ ากัด     
        3. ศอ.จอส.พระราชทาน อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
        4. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต าบลควนชุม 
        5. ก านันต าบลนาสาร   

4.9.2  ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
4.9.2.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  
             (Fix it Center) แบบถาวร ประจ าปีงบประมาณ 2563 อยู่ในระดับ มากที่สุด  

                             (ค่าเฉลี่ย 4.67)  
4.9.2.2  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ 
4.9.2.3  ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการเพิ่มมูลค่าและการรับรองคุณภาพ 
4.9.2.4  นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ 

  4.10 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
         4.10.1. วิทยาลัยฯ ได้รับการยอมรับในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีทักษะฝีมือ 
         4.10.2. วิทยาลัยฯ ได้สร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์อาชีวศึกษา 
         4.10.3. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
         4.10.4. ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้กับประชาชน 
         4.10.5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

ท่ีอยู : 157 ม.3 ถนนชลประทาน ตำบลนาสาร

อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 

โทร: 075-378612 

E-mail: nakhonicc@yahoo.com

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จำนวนสาขาวิชา

12 (ปวช.) 

7 (ปวส.)

จำนวนผูเรียน

599 (ปวช.) 

159 (ปวส.)

จำนวนครู

52

ผูอำนวยการ นางพันธเพ็ญ โพธิ์

ใบ

โทร 089-9719093

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับคุณภาพ

98.76
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2562 2563

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค 93.19 97.27

2. การจัดการอาชีวศึกษา 100.00 100.00

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00 100.00

รวม 96.80 98.76
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ท่ีอยู : 157 ม.3 ถนนชลประทาน ตำบลนาสาร

อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 

โทร: 075-378612 

E-mail: nakhonicc@yahoo.com

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จำนวนสาขาวิชา

12 (ปวช.) 

7 (ปวส.)

จำนวนผูเรียน

599 (ปวช.) 

159 (ปวส.)

จำนวนครู

52

ผูอำนวยการ นางพันธเพ็ญ โพธิ์

ใบ

โทร 089-9719093

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับคุณภาพ

98.76
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2562 2563

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค 93.19 97.27

2. การจัดการอาชีวศึกษา 100.00 100.00

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00 100.00

รวม 96.80 98.76

ประเด็นที่
2562 2563

Score Score

1.1 ดานความรู 89.57 100.00

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 92.00 84.00

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 97.89 97.89

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 100.00

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 100.00

2.3 ดานการบริหารจัดการ 100.00 100.00

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100.00 100.00

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00 100.00

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 100.00 100.00




