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ตอนที่  1 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

  

1.  ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชเร่ิมทําการกอสรางเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2524 เสร็จ

สมบูรณ เมื่อวันที่ 15 เมษายน  2526 เปดทําการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2526 และไดรับ

เกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ซึ่งดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นมาเปน

ประธานในพิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2526 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 

จึงถือเอาวันที่  29  กรกฎาคม ของทุกปเปนวันสถาปนาวิทยาลัยฯ จะมีการจัดกิจกรรมข้ึนทุกป โดยใชชื่อ

วา “วันการอาชีพนครศรีปริทรรศน"  

การดําเนินการในปแรก รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนตนสังกัดบริเวณใกลเคียงซึ่ง

มีนักเรียนมาใชบริการจํานวนมาก โดยทําการฝกวิชาชีพแกนักเรียนดังกลาว และเปดสอนหลักสูตรระยะ

ส้ันหลากหลายแกผูสนใจทั่วไป 

 จากศูนยฝกวิชาชีพเดิมไดเพิ่มบทบาทมากข้ึน เมื่อกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศปรับปรุง

ศูนยฝกวิชาชีพและโรงเรียนสารพัดชางซ่ึงเปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและหลักสูตรพิเศษอ่ืนๆ 

รวมทั้งการสอนวิชาชีพแกนักเรียนมัธยมศึกษาใหกวางขวางยิ่งข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับตลาดแรงงานและ

ทองถิ่น โดยใหยกระดับจากศูนยฝกวิชาชีพเปนวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ต้ังแตวันที่                  

6  มิถุนายน 2534  เปนตนมา โดยเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ึนในสถานศึกษา 

 ดวยเหตุนี้  วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชจึงเปดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาตาง ๆ ควบคู

กับหลักสูตรระยะส้ันและหลักสูตรอ่ืน ๆ     

            อักษรยอของวิทยาลัย   “วก.นศ. (NICC)” 

สีประจําวทิยาลัย   “สีกรมทา  สีเลือดหมู” 

คติพจนของวทิยาลัย    “รวมพลัง สรางเยาวชน” 

ตนไมประจําวทิยาลัย    “ตนปาริชาติ”  

ศูนยรวมจิตใจ       “พระวษิณุกรรม” 
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ปรัชญาสถานศึกษา  
 

“ประพฤติดี  ฝมือเยี่ยม เปยมน้ําใจ วนิัยเครงครัด พัฒนาชุมชน”   
เปนปรัชญาการจัดการศึกษาของวทิยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชทีมุ่งเนนใหบุคลากร และ

นักศึกษาไดรวมกันคิดรวมกนัทาํ เพื่อใหเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ประพฤติดี  หมายถึง ใหบุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาปฏิบัติในส่ิงที่ดีงามตามกรอบ

ของกฎหมายและหลักศาสนาทั้งกาย   วาจา  และจิตใจ 

ฝมือเยี่ยม  หมายถึง  ใหบุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษารวมกันฝกฝนปฏิบัติงานให

เกิดทักษะฝมือที่ชํานาญในแตละสาขาวิชาชีพ ต้ังใจปฏิบัติหนาที่ ฝกอบรมตนใหมีคุณภาพ 

เปยมน้ําใจ  หมายถึง ใหบุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาไดแสดงออกถึงความมี

คุณธรรมทางจิตใจ รูจักการชวยเหลือแบงปนและคํานึงถึงประโยชนของสังคมสวนรวม 

วินัยเครงครัด  หมายถึง  ใหบุคลากรของสถานศึกษาและนักศึกษา ยึดถือแนวทางการปฏิบัติ

ตนเปนพลเมืองที่ดี  ตามกรอบของกฎหมายบานเมือง และจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

พัฒนาชุมชน หมายถึง ใหบุคลากรของสถานศึกษาและนักศึกษา รวมกันใชสติปญญา

ความสามารถดานวิชาการ และวิชาชีพ พัฒนาชวยเหลือชุมชนใหเกิดความเข็มแข็งเกิดอาชีพ เกิดรายได

และเรียนรูรวมกันอยางกลมกลืน 

วิสัยทัศนของสถานศึกษา 

 มุงผลิตผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพโดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต สรางความมั่นใจแกผูปกครอง สังคม ชุมชน และสถาน

ประกอบการ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และใชเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสม 

พันธกจิ 

1. ผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะวิชาชีพตามเกณฑ มีคุณธรรม

จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค  ใหสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะและพรอมรับการเปล่ียนแปลง 

3. เผยแพรองคความรู และบริการวิชาชีพสูชุมชน และสังคมอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

4. ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

5. สรางและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีประโยชนตอการบริหารจัดการ 

การจัดการเรียนการสอน ที่สนองตอบตอความตองการของสังคม และตลาดแรงงาน 
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เปาหมาย  
                วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ใน

ปการศึกษา 2553 โดยยึดแนวทางตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีเปาหมาย

ในการพัฒนาในดานตาง ๆ  ดังนี้ 

   1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา 

   2. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

   3. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

   4. พัฒนาคุณภาพการใหบริการวิชาชีพสูสังคม 

   5. พัฒนานวัตกรรมและการวิจัยใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานการศึกษา 

   6. พัฒนาภาวะผูนําและการบริหารจัดการสถานศึกษา 

      7. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

2. หลักสูตรการเรียนการสอน   
 

        สาขาวิชาและสาขางานที่จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2553 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)    
 

ประเภทวิชา สาขาวชิา สาขางาน 

1.  อุตสาหกรรม  

เคร่ืองกล 
ยานยนต 

ยานยนต (ทวภิาคี) 

เคร่ืองมือกลและซอมบํารุง เคร่ืองมือกล 

โลหะการ งานเชื่อมโลหะ 

ไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 
ไฟฟากําลัง 

อิเล็กทรอนกิส 

การกอสราง งานกอสราง 

2.  พาณิชยกรรม พณิชยการ 

การบัญช ี

การขาย 

คอมพิวเตอรธรุกิจ 

3.  คหกรรมศาสตร อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 

4.  เกษตรกรรม เกษตรกรรม เกษตรทั่วไป 

5.  ประมง ประมง เพาะเล้ียงสัตวน้าํ 
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2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

ประเภทวิชา สาขาวชิา สาขางาน 

1.  อุตสาหกรรม 

เคร่ืองกล เทคนิคยานยนต  

เทคนิคยานยนต(ระบบทวิภาคี) 

เทคนิคการผลิต งานเคร่ืองมือกล 

เทคนิคโลหะการ เทคนิคการเช่ือมโลหะ 

ไฟฟากําลัง ติดต้ังไฟฟา 

เคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ(ทวิภาคี) 

อิเล็กทรอนกิส งานระบบโทรคมนาคม 

การกอสราง เทคนิคการควบคุมงานกอสราง 

2. บริหารธุรกจิ 

การบัญช ี งานการบัญช ี

การตลาด งานการตลาด 

การพัฒนาโปรแกรม งานพัฒนาโปรแกรม 

 
3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเปาหมาย
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา) 
 

            สภาพการดําเนนิงาน 

            วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ไดใชระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพและตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 7 มาตรฐาน 43 ตัวบงช้ี โดยมีการ

ดําเนินการตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 

 1. สถานศึกษาไดดําเนินการตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายที่กําหนดไว มีการวาง

แผนการดําเนินงานตามหลักการและแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทําแผน

ปฏิบัติงานประจําป จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพประจําปตามรายมาตรฐานและตัวบงช้ี มีการกําหนด

เปาหมาย(ความคาดหวัง) ความสําเร็จตามตัวบงช้ี จัดทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพใหได

คุณภาพตามตัวบงช้ีที่กําหนด จัดทําระบบและกระบวนการ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาโดยมีระเบียบปฏิบัติและผูรับผิดชอบที่ชัดเจน จัดทําระบบและกลไกการ

ประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน  มีผูรับผิดชอบ และทุก

คนมีสวนรวม 
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 2. สถานศึกษาไดดําเนินการตามแผนที่กําหนด กลาวคือ แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา ประชุมคณะกรรมการศึกษาผลการประเมินในแตละมาตรฐานและตัวบงช้ี 

วิเคราะหจุดเดน จุดดอย และจุดที่ควรพัฒนา ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/การดําเนินงาน ดวยการ

มีสวนรวมของทุกฝาย จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และโครงสรางการบริหาร  ระบบการติดตาม ตรวจสอบ

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา จัดทํารายงานประเมินตนเองและรายงานผลการ

ดําเนินงาน ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ และเผยแพรสูสาธารณชน 

 3. สถานศึกษามีการตรวจสอบ ติดตามความกาวหนา ของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน และจัดทํารายงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงดวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 4. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยนําผลการประเมินคุณภาพ

ภายในจากตนสังกัดและภายนอกจาก สมศ. ไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาและดําเนินการอยางเปน

ระบบ  ผลการประเมินคุณภาพภายในสูงข้ึนอยางตอเนื่อง   

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี ้
  

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานผูเรียนและผูสําเรจ็การศกึษา   

ขอกําหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปน้ี 
ขอกําหนดท่ี 1.1 ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมการอาชีพ

นครศรีธรรมราช เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป 

ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันป         

รอยละ  84.98  อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู  (ไมมีการประเมินตัวบงชี้นี้) 
 

ขอกําหนดท่ี 1.2 ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรให นํามา 

ประยุกตใชในงานอาชีพได 

ตัวบงช้ีที่ 3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและ คณิตศาสตร

ใชแกปญหาในการปฎิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ    รอยละ  90.50  อยูในระดับ ดี 
 
ขอกําหนดที่ 1.3  ทักษะในการใชภาษาส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

ตัวบงชี้ที ่4 รอยละของผูเรียนที่มีทกัษะในส่ือสาร  ดานการฟง  การอาน การเขียน  และ การ

สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รอยละ  73.47 อยูในระดับ พอใช 
 



 - 6 -

ขอกําหนดที่ 1.4  ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยทีีจ่ําเปนในการศึกษาคนควาและ  ปฏิบัติงาน 

วิชาชพีไดอยางเหมาะสม 

ตัวบงชี้ที ่5  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรู  และเทคโนโลยทีี่จําเปนใน 

การศึกษาคนควาและปฏิบติังานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม รอยละ  100.00  อยูในระดับ ดี 
 

ขอกําหนดที่ 1.5  คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีในวิชาชีพ การมบีุคลิกภาพที่เหมาะสมและ 

 มนษุยสัมพันธที่ดี 

ตัวบงช้ีที่ 6  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ

ที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รอยละ 88.02 อยูในระดับ ดี 
 

ขอกําหนดที่ 1.6  ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา 

ตัวบงชี้ที ่7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ

การศึกษา  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รอยละ 61.43  อยูในระดับ พอใช 

ตัวบงชี้ที ่8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  รอยละ   65.79  อยูในระดับ พอใช 

ตัวบงชี้ที ่9  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพ ที่ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ รอยละ 92.92  อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ที ่10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง ทีผ่านการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รอยละ 100.00  อยูในระดับ ดี   
 

ขอกําหนดที่ 1.7  ความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ 

ตัวบงชี้ที ่11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพ

อิสระและ ศึกษาตอภายใน  1  ป  รอยละ 94.74  อยูในระดับ ดี   

ขอกําหนดที่ 1.8  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาทีส่ถานประกอบการหรือหนวยงานพอใจ 

ตัวบงชี้ที ่12  ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะทีพ่งึประสงค 

ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา   เฉล่ีย 4.38  อยูในระดับ ดี 

มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ขอกําหนด 2  สถานศกึษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ดังนี ้
ขอกําหนดที่ 2.1 รวมมือกบัสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับ 

ความตองการของตลาดแรงงาน 

ตัวบงชี้ที ่ 13  รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ รอยละ 100  อยูในระดับ ดี 
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ขอกําหนด 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง 

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

ตัวบงชี้ที ่14  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  รอยละ 75.26  อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ที ่15  ระดับความพงึพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน เฉล่ีย 4.54  อยู

ในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ที ่16  รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการ

เรียนการสอนอยางเหมาะสม รอยละ 10.77  อยูในระดับ พอใช 
 

ขอกําหนดที่ 2.3  จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา 

ตัวบงชี้ที ่17 ระดับความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา  

1:1  อยูในระดับ ดี 
  

ขอกําหนด 2.4  จัดสถานทีเ่รียน สถานทีป่ฎิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวชิาทัง้

ในสถานศึกษา  สถานประกอบการ  และแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ  

ตัวบงชี้ที ่18  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน  พื้นที่ฝกปฏิบติังานเหมาะสมกับวิชาทีเ่รียน  มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู

และเกิดประโยชนสูงสุด  ปฏิบัติครบทุกขอ อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ที ่ 19  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวทิยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มี

บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด ปฏิบัติครบทุกขอ อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ที ่ 20  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ ปฏิบัติครบทุกขอ 

อยูในระดับ ดี 
 

ขอกําหนด  2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการ 

เรียนรู 

ตัวบงชี้ที ่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความ

สะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน รอยละ 100  อยูในระดับ ดี 

ขอกําหนด  2.6  พัฒนาบคุลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกีย่วของอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ตัวบงชี้ที ่ 22  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาทีไ่ดรับการพัฒนาตามหนาทีท่ี่

รับผิดชอบ รอยละ 84.78  อยูในระดับ พอใช 
 

ขอกําหนด  2.7 ระดมทรัพยากรจากทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกนัจดัการศึกษา ทัง้ใน 

ระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 
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ตัวบงชี้ที ่ 23  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  ทัง้ภายในและ

ภายนอก สถานศึกษา  เพื่อสนับสนนุการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ   เทากบั 679 คร้ัง  อยูใน

ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ที ่24  จํานวนสถานประกอบการทีม่ีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัด

การศึกษาระบบทวภาคีและระบบปกติ เทากับ 231   แหง  อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ที ่25  จํานวนคน – ชั่วโมง  ของบุคลากรภายนอกท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

รอยละ 90.91  อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ที ่26  อัตราสวนของครูผูสอนประจําที่มีคุณวุฒดิานวชิาชีพตอผูเรียนในแตละ

สาขาวิชา รอยละ100  อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ที ่27  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน  1 : 14.98  อยูในระดับ ดี 

มาตรฐานที ่ 3 กิจกรรมพฒันาผูเรียน 
 

ขอกําหนด  3  สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้ 
ขอกําหนด  3.1 จัดระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงชี้ที ่28  จํานวนคร้ังของการจัดใหผูเรียนพบครทูี่ปรึกษา เทากับ 30.92  คร้ัง/ป  อยูใน

ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน เทากับ 1 คร้ัง/ป 

รอยละ 91.92   อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ที ่30  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา  รอยละ 11.67  อยูใน

ระดับ ดี 
 

ขอกําหนดที่ 3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานยิมที่ดีงามในวิชาชพี รวมทัง้ 

ดานบุคลิกภาพและมนษุยสัมพันธ  

ตัวบงชี้ที ่31  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม  ดานวชิาการ  คุณธรรม 

จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ  รอยละ 100  อยูใน  

ระดับ ดี 

ขอกําหนดที ่3.3  จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ที ่ 32  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม  

วัฒนธรรม ประเพณี  และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม รอยละ 100  อยูในระดับ ดี 
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มาตรฐานที่ 4 การบรกิารวิชาชพีสูสังคม 

ขอกําหนด 4 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางการในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม  ดังนี้ 
ขอกําหนด 4.1 บริการวชิาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน  สังคม  องคกรทั้ง 

ภาครัฐและเอกชน  เพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง 

ตัวบงชี้ที ่ 33  จาํนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทกัษะ

วิชาชพี  เทากบั 57  กิจกรรม อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ที ่34  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ  ทีใ่หบริการวิชาชีพและฝก

ทักษะวิชาชีพตองบประมาณทั้งหมด รอยละ 3.49  อยูในระดับ ดี 

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจยั 

ขอกําหนด 5 สถานศึกษาควรมีการจัดทําเกี่ยวกบันวัตกรรมและการวิจัย  ดังนี้ 
ขอกําหนด 5.1 สงเสริมสนบัสนุนใหมีการสรางและพฒันานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและ 

โครงงานที่นาํไปใชในการพฒันา 

ตัวบงชี้ที ่35 จํานวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน  รอยละ100 อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ที ่36  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและโครงงาน ทีม่ีประโยชนทางวิชาชีพ 

และ/หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ จํานวน 122 ชิ้น อยูในระดับ ดี 
 

ขอกําหนด 5.2  จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย

และโครงงานที่นาํไปใชในการพัฒนาการเรียนการ สอน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

ตัวบงชี้ที ่ 37  รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานตองบดําเนนิการ รอยละ 1.82 อยูในระดับ ดี 

ขอกําหนด 5.3  จัดการเผยแพรขอมูลเกีย่วกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย   

และโครงงานที่นาํไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

ตัวบงชี้ที ่38  จํานวนคร้ังและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่วกับนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน จํานวน 269 คร้ัง  9 ชองทาง  อยูในระดับ ดี 

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนาํและการจัดการ 

ขอกําหนด 6  ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศกึษาในสถานศึกษา  ดังนี ้
ขอกําหนด 6.1 ใชภาวะผูนาํและการมวีิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือ 

ของบุคลากรในสถานศึกษาและหนวยงานหรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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ตัวบงชี้ที ่ 39  ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนพัฒนาหรือแผน

ยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ปฏิบัติครบทั้ง  

8 ขอ อยูในระดับ ดี 
 

ขอกําหนด 6.2  ใชภาวะผูนําและการมีวสัิยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของ 

บุคลากรในสถานศึกษา และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ตัวบงชี้ที ่40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน

วิชาชพีไดอยางถูกตองเหมาะสม รอยละ 100 อยูในระดับ ดี 
 

ขอกําหนดที ่6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม 

ตัวบงชี้ที ่ 41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูของ

สถานศึกษา มีการปฏิบัติครบ 5  ขอ อยูในระดับ ดี 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ขอกําหนด 7 สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังนี ้

ตัวบงชี้ที ่42   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกดิการพัฒนาสถานศกึษา

อยางตอเนื่อง ปฏิบัติครบทุกขอ อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ที ่43  ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน ปฏิบัติครบทุกขอ อยูในระดับ ดี 

4.  จุดเดน-จุดที่ตองพัฒนา  
  

 จุดเดนของสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษามีการสํารวจ - ติดตาม ผูจบการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 2. มีระบบและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง 

         3. สถานศึกษาจัดครูเขาสอนตรงตามวุฒิและวิชาชีพ ทุกสาขางาน 

 4. จัดการศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. มีกิจกรรมพัฒนานักเรียน-นักศึกษาที่หลากหลายและพัฒนาในทุกดาน 

 6. ดําเนินโครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center) ใหบริการแกชุมชนโดยนักเรียน-

นักศึกษาไดอยางตอเนื่อง ชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสถานศึกษา 

 7. สถานศึกษาสามารถสรางส่ิงประดิษฐและหุนยนตเขาแขงขันจนไดรับรางวัลระดับภาคและ

ระดับชาติอยางตอเนื่อง 
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 8. ผูบริหารมีภาวะผูนํา  มีวิสัยทัศนในการจัดการอาชีวศึกษา  กระจายอํานาจใหบุคลากรเขามามี

สวนรวมในการบริหารสถานศึกษา และใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

 9. บุคลากรทุกคนใหความรวมมือกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้งในระดับบุคคล  

ระดับแผนกวิชา และระดับสถานศึกษา  

           จุดทีส่ถานศึกษาควรพัฒนา 

1. การพัฒนาทักษะผูเรียนในการสื่อสารดานการฟง  การอาน การเขียน และการสนทนาท้ัง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

2. เพิ่มจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เมื่อเทียบกับ

แรกเขา  โดยลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน-นักศึกษา 

3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสาขางานใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

ชุมชนและทองถิ่น โดยดําเนนิการใหเปนไปตามข้ันตอนของการพฒันาหลักสูตร 

4. เสริมสรางระบบการนิเทศ  กาํกับ ติดตาม และประเมินผลการสอนอยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง 

5. เพิม่งบประมาณในการจดัซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนใหมีความ

เหมาะสมและสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรูของสาขางาน 

6. สงเสริมสนบัสนุนใหสาขางานพัฒนาแหลงเรียนรู  ครูผูสอนจัดทําและพัฒนาส่ือการสอน  

เพื่อสรางความสนใจใหกับผูเรียน   

7. สงเสริมสนบัสนุน ใหบุคลากรเขารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน  เพื่อนําความรูใหม

มาพฒันาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

8  กําหนดนโยบายใหสาขางานเชิญผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  และภูมิปญญาทองถิ่นมารวม

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

9. ทกุสาขางานควรมีแผนงาน/โครงการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

10. สงเสริมสนับสนนุใหครูผูสอนจัดการความรูใหพัฒนาผูเรียนทุกคนสามารถทําโครงงาน 

ส่ิงประดิษฐ  นวัตกรรมและงานวิจยัที่สามารถนาํมาใชประโยชนในงานอาชพีทกุภาคเรียน 

11. เสริมสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร  ชุมชน หนวยงานภาครัฐ และ

เอกชน เขามามีสวนรวมในการจัดสถานศึกษา 

            12. จดัทํามาตรฐานการศึกษา   แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ 3-5  ป   แผนบริหาร

ความเสีย่ง และคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกแผนก/งาน/ฝาย 
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            13. ใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ   

14. พัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพภายในเขาสูงานปกติของสถานศึกษา 

15. เผยแพรผลการดําเนินงานประจําปสูสาธารณชนและรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชนตอ

การจัดการศึกษา 

5.  แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต 

1. จัดการศึกษาโดยเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อสรางภาพลักษณ (Brand 

Name)  ของสถานศึกษา ใหเปนไปตามปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ ที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพ

ภายในและภายนอก มุงหวังใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทําและประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากข้ึน 

 2. เปดโอกาสใหผูเรียน ครูและบุคลากร  ผูปกครอง  ชุมชน หนวยงานภาครัฐ และเอกชน เขา

มามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

3. พัฒนาและปรับปรุงแผนกวิชาใหมีหองเรียน หองปฏิบัติงานที่สามารถเปนแหลงเรียนรูดวย

ตนเองที่มีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษาและจัดหาครุภัณฑและอุปกรณการจัดการเรียนการสอนให

เพียงพอมีความเหมาะสมและทันสมัย 

4. สงเสริมและสนับสนุนครูใหพัฒนาคุณภาพการสอน  สามารถจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  

6. สงเสริมและสนับสนุนใหสาขางานจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มมากข้ึน 

7. ใชระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน โดยครูที่ปรึกษาและครูผูสอนเปนกลไกสําคัญในการชวย

พัฒนานักเรียน-นักศึกษาใหมีความรู ทักษะวิชาชีพและลักษณะที่พึงประสงคที่สังคมตองการ สามารถ

จบการศึกษาไดในระยะเวลาที่กําหนด 

8. ใชงานวิจัยเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาและจัดการความรูในทุกดาน 

9. นักเรียน-นักศึกษาและครูผูสอน รวมกันจัดการความรู คิดคน สรางผลงานส่ิงประดิษฐและ

นวัตกรรมที่สามารถนํามาใชประโยชนในงานอาชีพ เผยแพรสูสาธารณชนทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค 

และระดับชาติ 

10. พัฒนาศักยภาพนักเรียน-นักศึกษาใหเปนแกนนําในการใหบริการวิชาชีพสูชุมชนและ

สังคม และมีรายไดระหวางเรียน 

11. ผูบริหารทุกระดับตองนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง

โดยยึดการปฏิบัติงานคุณภาพ PDCA 
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ตอนที่  2 
บทสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบงชี้ 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาประจําปการศึกษา  2553  ตามตัวบงชี้การประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสาม  สรุปไดดังนี้   
 

ตัวบงชี้ที ่ 1   ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวของภายใน  1  ป 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวน 

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา/ประกอบ

อาชีพอิสระ/ศึกษาตอในสาขาที่เก่ียวของ 

 ไดงานทํา 

สาขาที่

เก่ียวของ 

ประกอบ

อาชีพ

อิสระ 

ศึกษาตอ 

สาขาที่

เก่ียวของ 

รวม 

ทั้งหมด 

รอยละ 

ระดับ  ปวช.       

สาขาวิชาเคร่ืองกล 84 3 3 76 82 97.62 

                   ยานยนต(ระบบปกติ) 66 1 3 61 65 98.48 

                   ยานยนต(ระบบทวิภาคี)   18 2 - 15 17 94.44 

 สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง 32 1 - 30 31 96.87 

 สาขาวิชาโลหะการ 4 - - 4 4 100 

 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 91 2 - 86 88 96.70 

                   ไฟฟากําลัง 29 - - 26 26 89.65 

                   อิเล็กทรอนิกส 52 2 - 50 52 100 

                   เมคคาทรอนิกส 10 - - 10 10 100 

 สาขาวิชาการกอสราง  13 - - 13 13 100 

 สาขาวิชาพณิชยการ 101 3 - 98 101 100 

                  การบัญชี 32 1 - 31 32 100 

                  การขาย 17 - - 17 17 100 

                  คอมพิวเตอรธุรกิจ   52 2 - 50 52 100 

 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - - - - - - 

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร - - - - - - 

 สาขาวิชาประมง 8 - - 8 8 100 

รวมระดับ  ปวช. 333 9 3 309 329 98.79 
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หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวน 

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา/ประกอบ

อาชีพอิสระ/ศึกษาตอในสาขาที่เก่ียวของ 

 ไดงานทํา 

สาขาที่

เก่ียวของ 

ประกอบ

อาชีพ

อิสระ 

ศึกษาตอ 

สาขาที่

เก่ียวของ 

รวม 

ทั้งหมด 

รอยละ 

ระดับ  ปวส.       

สาขาวิชาเคร่ืองกล 56 22 - 24 46 82.14 

        เทคนิคยานยนต(ระบบปกติ) 15 4 - 6 10 66.67 

        เทคนิคยานยนต(ระบบทวิภาคี)  41 18 - 18 36 87.80 

สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง 14 6 - 7 13 92.86 

        เทคนิคการผลิต       

สาขาวิชาโลหะการ 19 7 - 10 17 89.47 

        เทคนิคการเช่ือมโลหะ       

สาขาวิชาไฟฟากําลัง 12 3 - 6 9 75.00 

       ติดต้ังไฟฟา       

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 16 6 - 10 16 100 

       ระบบโทรคมนาคม       

สาขาวิชาการกอสราง 15 4 1 7 12 80.00 

       เทคนิคการควบคุมงานกอสราง       

สาขาวิชาการบัญชี    9 1 - 6 7 77.78 

       การบัญชี       

สาขาวิชาการตลาด 8 - - 8 8 100 

       การตลาด       

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 13 3 1 8 12 92.30 

       การพัฒนาโปรแกรม         

รวมระดับ  ปวส. 162 52 2 86 140 58.64 
รวมทั้งหมด 495 61 5 403 469 94.74 

ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2553 

สูตรการคํานวณ 
 

 

 

 
 
 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทาํและ/หรือศึกษาตอและ/หรือ

ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวของภายใน  1  ป 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทัง้หมด  
X   100  
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วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ) 
 

 

                                                                                                                

 
    =  94.74 
 

คะแนนที่ได  เทากับ   94.74/20  =  4.74 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

469 

495 
X  100 
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ตัวบงชี้ที ่ 2   ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวน 

ทั้งหมด 

จํานวน 

ผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวนผูเรียนที่สอบผาน 

การทดสอบเชิงวิชาการฯ 

รอยละ 

ระดับ  ปวช. 3     

สาขาวิชาเคร่ืองกล  62 12 19.35 

         ยานยนต(ระบบปกติ)     

         ยานยนต(ระบบทวิภาคี)       

 สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง  13 6 46.15 

 สาขาวิชาโลหะการ  4 1 25.00 

 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  91 30 32.97 

         ไฟฟากําลัง     

         อิเล็กทรอนิกส     

 สาขาวิชาการกอสราง   10 0 0.00 

 สาขาวิชาพณิชยการ  84 57 67.86 

         การบัญชี     

         การขาย     

         คอมพิวเตอรธุรกิจ       

 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  - - - 

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร  20 20 100.00 

 สาขาวิชาประมง  3 2 66.67 

รวมระดับ  ปวช. 3  287 128 44.59 

ระดับ  ปวส. 2     

สาขาวิชาเคร่ืองกล  44 3 6.82 

        เทคนิคยานยนต(ระบบปกติ)     

        เทคนิคยานยนต(ระบบทวิภาคี)      

สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง  16 8 50.00 

        เทคนิคการผลิต     

สาขาวิชาโลหะการ  5 1 20.00 

        เทคนิคการเช่ือมโลหะ     

สาขาวิชาไฟฟากําลัง  28 10 35.71 

       ติดต้ังไฟฟา     

       เคร่ืองทําความเย็นและปรับ 

       อากาศ(ระบบทวิภาคี) 
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หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวน 

ทั้งหมด 

จํานวน 

ผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวนผูเรียนที่สอบผาน 

การทดสอบเชิงวิชาการฯ 

รอยละ 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  23 10 43.48 

       ระบบโทรคมนาคม     

สาขาวิชาการกอสราง  8 6 75.00 

       เทคนิคการควบคุมงานกอสราง     

สาขาวิชาการบัญชี     22 22 100.00 

       การบัญชี     

สาขาวิชาการตลาด  7 7 100.00 

       การตลาด     

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  16 14 87.50 

       การพัฒนาโปรแกรม       

รวมระดับ  ปวส. 2  169 81 47.92 

รวมทั้งหมด  456 209 45.83 

 

สูตรการคํานวณ 
 

 

 

 
 

วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ) 

       ระดับ ปวช. 3 

 

   =   44.59 

 

        ระดับ ปวส. 2 

 

   =  47.92 

     

 รวม ปวช 3 และ ปวส.2        

 

   =  45.83 

คะแนนที่ได  เทากับ   =  45.83/20  =  2.29 

จํานวนผูเรียนช้ันปสุดทายทีส่อบผานการทดสอบเชิงวิชาการ   

ดานความรูและทักษะทีจ่ําเปนในการทาํงาน 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทัง้หมด  
X   100  

100

100

 

81 

169 
X

100
209 

   456 
X

 

128 

   287 
X
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ตัวบงชี้ที ่ 3  ผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองคกรที่เปนที่ยอมรับ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวน 

ทั้งหมด 

จํานวน 

ผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวนผูเรียนที่สอบผาน

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพฯ 

รอยละ 

ระดับ  ปวช. 3     

สาขาวิชาเคร่ืองกล  62 56 90.32 

         ยานยนต(ระบบปกติ)     

         ยานยนต(ระบบทวิภาคี)       

 สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง  13 13 100.00 

 สาขาวิชาโลหะการ  4 4 100.00 

 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  91 61 67.03 

         ไฟฟากําลัง     

         อิเล็กทรอนิกส     

 สาขาวิชาการกอสราง   10 7 70.00 

 สาขาวิชาพณิชยการ  84 67 79.76 

         การบัญชี     

         การขาย     

         คอมพิวเตอรธุรกิจ       

 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  - - - 

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร  20 19 95.00 

 สาขาวิชาประมง  3 2 66.67 

รวมระดับ  ปวช. 3  287 229 79.79 

ระดับ  ปวส. 2     

สาขาวิชาเคร่ืองกล  44 44 100 

        เทคนิคยานยนต(ระบบปกติ)     

        เทคนิคยานยนต(ระบบทวิภาคี)      

สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง  16 16 100 

        เทคนิคการผลิต     

สาขาวิชาโลหะการ  5 5 100 

        เทคนิคการเช่ือมโลหะ     

สาขาวิชาไฟฟากําลัง  28 20 71.43 

       ติดต้ังไฟฟา     

       เคร่ืองทําความเย็นและปรับ     
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       อากาศ(ระบบทวิภาคี) 

หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวน 

ทั้งหมด 

จํานวน 

ผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวนผูเรียนที่สอบผาน

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพฯ 

รอยละ 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  23 17 73.91 

       ระบบโทรคมนาคม     

สาขาวิชาการกอสราง  8 5 62.50 

       เทคนิคการควบคุมงานกอสราง     

สาขาวิชาการบัญชี     22 18 81.82 

       การบัญชี     

สาขาวิชาการตลาด  7 7 100 

       การตลาด     

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  16 12 75.00 

       การพัฒนาโปรแกรม       

รวมระดับ  ปวส. 2  169 144 85.20 
รวมทั้งหมด  456 373 81.80 

สูตรการคํานวณ 
 
 

 

 

วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ) 

       ระดับ ปวช. 3 

 

   =  79.79 

 

        ระดับ ปวส. 2 

 

   =  85.20 

      

 รวม ปวช 3 และ ปวส.2        

 

   =  81.80 

คะแนนที่ได  เทากับ   =  81.80/20  = 4.09 
  

 

จํานวนผูเรียนช้ันปสุดทายทีส่อบผานเกณฑมาตรฐานวชิาชีพ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทัง้หมด  
X   100  

 

229 

   287 
X 100

100

 

144 

169 
X

100

 

373 

  456 
X
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ตัวบงชี้ที ่ 4  ผลงานที่เปนโครงงานทางวชิาชีพหรือส่ิงประดิษฐของผูเรียนที่ไดนํา ไปใชประโยชน 
หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวน 

ผูเรียน 

ทั้งหมด 

จํานวนผลงานฯ ที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล/ 

ระดับคุณภาพผลงาน 

 x0.50 x0.70 x0.90 x1.00 รวม 

ระดับ  ปวช. 3       

สาขาวิชาเคร่ืองกล       

         ยานยนต(ระบบปกติ) 21 18 - 2 1 11.8 

         ยานยนต(ระบบทวิภาคี)   16 16 - - - 8 

 สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง 32 32 - - - 16 

 สาขาวิชาโลหะการ 6 6 - - - 3 

 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส       

         ไฟฟากําลัง 51 49 - 2 - 27.3 

         อิเล็กทรอนิกส 42 40 - - 2 22 

 สาขาวิชาการกอสราง  19 19 - - - 9.5 

 สาขาวิชาพณิชยการ       

         การบัญชี 21 21 - - - 10.5 

         การขาย 18 18 - - - 9 

         คอมพิวเตอรธุรกิจ   47 47 - - - 23.5 

 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - - - - - - 

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร 22 - - - - - 

 สาขาวิชาประมง 7 7 - - - 3.5 

รวมระดับ  ปวช. 3 362 273 - 4 3 144.1 

ระดับ  ปวส. 2       

สาขาวิชาเคร่ืองกล       

        เทคนิคยานยนต(ระบบปกติ) 22 22 - - - 11 

        เทคนิคยานยนต(ระบบทวิภาคี)  32 32 - - - 16 

สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง       

        เทคนิคการผลิต 17 17 - - - 8.5 

สาขาวิชาโลหะการ       

        เทคนิคการเช่ือมโลหะ 7 7 - - - 3.5 

สาขาวิชาไฟฟากําลัง       

       ติดต้ังไฟฟา 13 13 - - - 6.5 

     เคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ 

(ทวิภาคี) 

9 - - - -  
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หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวน 

ผูเรียน 

ทั้งหมด 

จํานวนผลงานฯ ที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล/ 

ระดับคุณภาพผลงาน 

x0.50 x0.70 x0.90 x1.00 รวม 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส       

       ระบบโทรคมนาคม 24 24 - - - 12 

สาขาวิชาการกอสราง       

       เทคนิคการควบคุมงานกอสราง 10 10 - - -  

สาขาวิชาการบัญชี          

       การบัญชี 23 23 - - - 11.5 

สาขาวิชาการตลาด       

       การตลาด 7 7 - - - 3.5 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ       

       การพัฒนาโปรแกรม   16 16 - - - 8 

รวมระดับ  ปวส. 2 180 171 - - - 80.5 
รวมทั้งหมด 542 444 - 4 3 224.6 

ผลคูณของจํานวนผลงานกับ 
ระดับคุณภาพผลงาน 

 
222  3.6 3 228.6 

หมายเหตุ  ระดับคุณภาพผลงาน 0.50  ระดับภายในสถานศึกษา  0.70  ระดับจังหวัด  ชมุชน  ทองถิ่น   

                                        0.90  ระดับภาค                    1.00  ระดับชาติข้ึนไป   
 

สูตรการคํานวณ 
 

 

 
 

 
 
วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ) 

 

 

 

   =  42.18 

 

คะแนนที่ได  เทากับ  42.18 / 20  =  2.11 

จํานวนผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือส่ิงประดิษฐ 

ของผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล   

จํานวนผูเรียนทั้งหมด  
X   100  

228.6 

542 
X   100  
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ตัวบงชี้ที ่ 5  ผลงานที่เปนนวัตกรรมส่ิงประดิษฐสรางสรรคหรืองานวิจยัของครูที่ไดนาํ ไปใชประโยชน 
 

แผนกวิชา จํานวนครู (คน) 
จํานวนผลงานฯ ที่ไดนําไปใชประโยชน 

หรือไดรับรางวัล/ระดับคุณภาพผลงาน 

 ประจํา จางสอน  

<9 เดือน 

รวม 0.50 0.70 0.90 1.00 รวม 

แผนกวิชาชางยนต 16 - 16 15 - 1 - 8.4 

แผนกวิชาชางกลโรงงาน 9 - 9 9 - - - 4.5 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 4 - 4 5 - - - 2.5 

แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 5 - 5 1 - - - 0.5 

แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 12 - 12 13 - - - 6.5 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 11 - 11 12 - - - 6.0 

แผนกวิชาชางกอสราง 5 - 5 5 - - - 2.5 

แผนกวิชาบัญชี 3 - 3 3 - - - 1.5 

แผนกวิชาการขายการตลาด 4 - 4 4 - - - 2.0 

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 6 - 6 6 - - - 3.0 

แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ 3 - 3 3 - - - 1.5 

แผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 1 - 1 1 - - - 0.5 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 1 - 1 1 - - - 0.5 

แผนกวิชาเกษตร 3 - 3 1 - - - 0.5 

แผนกวิชาประมง 2 - 2 1 - - - 0.5 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 19 - 19 18 - - - 9.0 

รวมทั้งหมด 103 - 103 98 - 1 - 49.9 

ผลคูณของจํานวนผลงานกับ 
ระดับคุณภาพผลงาน 

   
49 - 0.9 - 49.9 

 
หมายเหตุ  1) ระดับคุณภาพผลงาน  0.50  ระดับภายในสถานศึกษา            

0.70 ระดับจังหวัด ชุมชน ทองถิ่น       0.90  ระดับภาค     1.00  ระดับชาติข้ึนไป   

      2)  ครูประจํา= ขาราชการครู+พนกังานราชการ+ครูจางสอนที่ปฏิบัติหนาที่สอน 9 เดือน   

ข้ึนไป  
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สูตรการคํานวณ 
 

 
 
 
 
วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ) 
 

 
 
 

 
                                             =  48.45 

 
คะแนนที่ได  เทากับ         48.45/20    =  2.42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนผลงานที่เปนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐสรางสรรคหรืองานวิจัยของครูที่ได

นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล   

จํานวนครูประจําทัง้หมด  
X   100  

49.9 

103 
X   100 
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ตัวบงชี้ที ่ 6  ผลการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน 
 

 

สาขาวิชา 

ประเด็นการพิจารณาที่

ดําเนินการผานเกณฑ 

รวมประเด็น 

การพิจารณาท่ี 

ผานเกณฑ 

สรุป 

ผาน/ 

ไมผาน  1 2 3 4 5 

ระดับ  ปวช. 3        
สาขาวิชาเคร่ืองกล      5 ผาน 

         ยานยนต(ระบบปกติ)        
         ยานยนต(ระบบทวิภาคี)          
 สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง      3 ไมผาน 

 สาขาวิชาโลหะการ      5 ผาน 

 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส        
         ไฟฟากําลัง      5 ผาน 

         อิเล็กทรอนิกส      5 ผาน 

 สาขาวิชาการกอสราง       5 ผาน 

 สาขาวิชาพณิชยการ        
         การบัญชี      3 ไมผาน 

         การขาย      3 ไมผาน 

         คอมพิวเตอรธุรกิจ        3 ไมผาน 

 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - - - - - - ไมผาน 

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร - - - - - - ไมผาน 

 สาขาวิชาประมง      5 ผาน 

รวมระดับ  ปวช. 3 6 6 10 10 10   
ระดับ  ปวส. 2        
สาขาวิชาเคร่ืองกล      5 ผาน 

        เทคนิคยานยนต(ระบบปกติ)        
        เทคนิคยานยนต(ระบบทวิภาคี)         
สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง      3 ไมผาน 

        เทคนิคการผลิต        
สาขาวิชาโลหะการ      5 ผาน 

        เทคนิคการเช่ือมโลหะ        
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สาขาวิชา 

ประเด็นการพจิารณาที่

ดําเนนิการผานเกณฑ 

รวมประเด็น 

การพิจารณาที ่

ผานเกณฑ 

สรุป 

ผาน/ 

ไมผาน 1 2 3 4 5 
สาขาวิชาไฟฟากําลัง      5 ผาน 

       ติดต้ังไฟฟา        
       เคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ 

       (ระบบทวิภาคี) 
       

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส      5 ผาน 

       ระบบโทรคมนาคม        
สาขาวิชาการกอสราง      5 ผาน 

       เทคนิคการควบคุมงานกอสราง        
สาขาวิชาการบัญชี         3 ไมผาน 

       การบัญชี        
สาขาวิชาการตลาด      3 ไมผาน 

       การตลาด        
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ      3 ไมผาน 

       การพัฒนาโปรแกรม          

รวมระดับ  ปวส. 2 5 5 9 9 9   

รวมสาขาวชิา/สาขางานท่ีผานเกณฑ       6 
 

สูตรการคํานวณ 
 
 
 
วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ) 

 

 

 

   =  50 

 

คะแนนที่ได  เทากับ  50/20  =  2.50 

 

จํานวนสาขางานที่ดําเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา   

จํานวนสาขางานที่เปดสอนทั้งหมด  
X   100  

 

6   

12  
X 100 
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ตัวบงชี้ที ่ 7  ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
 

 

สาขาวิชา 

ประเด็นการพิจารณาที่ 

ดําเนินการผานเกณฑ 

รวมประเด็น 

การพิจารณาท่ี 

ผานเกณฑ 

สรุป 

ผาน/ 

ไมผาน  1 2 3 

ระดับ  ปวช. 3      

สาขาวิชาเคร่ืองกล    3 ผาน 

         ยานยนต(ระบบปกติ)      

         ยานยนต(ระบบทวิภาคี)        

 สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง    3 ผาน 

 สาขาวิชาโลหะการ    3 ผาน 

 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส      

         ไฟฟากําลัง    3 ผาน 

         อิเล็กทรอนิกส    3 ผาน 

 สาขาวิชาการกอสราง     3 ผาน 

 สาขาวิชาพณิชยการ      

         การบัญชี    3 ผาน 

         การขาย    3 ผาน 

         คอมพิวเตอรธุรกิจ      3 ผาน 

 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    3 ผาน 

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร - - -   

 สาขาวิชาประมง    3 ผาน 

รวมระดับ  ปวช. 3 11 11 11   

ระดับ  ปวส. 2      

สาขาวิชาเคร่ืองกล    3 ผาน 

        เทคนิคยานยนต(ระบบปกติ)      

        เทคนิคยานยนต(ระบบทวิภาคี)       

สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง    3 ผาน 

        เทคนิคการผลิต      

สาขาวิชาโลหะการ    3 ผาน 

        เทคนิคการเช่ือมโลหะ      

สาขาวิชาไฟฟากําลัง    3 ผาน 

       ติดต้ังไฟฟา      

       เคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ(ระบบทวิภาคี)      
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สาขาวิชา 

ประเด็นการพิจารณาที่ 

ดําเนินการผานเกณฑ 

รวมประเด็น 

การพิจารณาท่ี 

ผานเกณฑ 

สรุป 

ผาน/ 

ไมผาน 1 2 3 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส    3 ผาน 

       ระบบโทรคมนาคม      

สาขาวิชาการกอสราง    3 ผาน 

       เทคนิคการควบคุมงานกอสราง      

สาขาวิชาการบัญชี       3 ผาน 

       การบัญชี      

สาขาวิชาการตลาด    3 ผาน 

       การตลาด      

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ    3 ผาน 

       การพัฒนาโปรแกรม        

รวมระดับ  ปวส. 2 9 9 9   

รวมสาขาวิชา/สาขางานที่ผานเกณฑ     11 
 

สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 
 
วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ) 

 

 

 

 

   =   91.67 

คะแนนที่ได  เทากับ  91.67/20  =  4.58 
 

 
 
 
 

 

จํานวนสาขางานที่ดําเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา   

จํานวนสาขางานที่เปดสอนทั้งหมด  
X   100  

 

11  

12  
X 100 
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ตัวบงชี้ที ่ 8  ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหารสถานศึกษา (10 คะแนน) 
 

ตัวบงชี้ที ่ 8.1  ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ประเด็นการพจิารณา 

การปฏิบัติ 
ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไม

มี 

ใช ไมใช 

1. การไดมาเปนไปตามหลักเกณฑที่กาํหนด     

2. มีสวนรวมในการกาํหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทางและนโยบาย และ

มีการกาํกับดูแลสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

    

3. ปฏิบัติตามบทบาทหนาทีค่รบถวนตามที่กฎหมายกําหนด     

4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/

แผนประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง และมีผลการกาํกบัติดตามการ

ประเมินผูบริหารสถานศึกษา และใหขอเสนอแนะในการพัฒนา

สถานศึกษา อยางนอย 2 คร้ัง ในรอบวาระการดํารงตําแหนง 

    

5. ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลใหสถานศึกษาดําเนินงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทุกประเด็น โดยมีการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกที่มาจากการสรรหาอยางเปนระบบและมีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุง 

    

รวมคะแนนที่ได 5  5  

 

รวมคะแนน  เทากับ  10/2  =  5.00 
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ตัวบงชี้ที ่ 8.2  ผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 

ประเด็นการพจิารณา 

การปฏิบัติ 
ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไม

มี 

ใช ไมใช 

1.  มีการเผยแพรวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมายและกลยทุธของผูบริหาร 

ในการ สรางความรวมมือกบัองคกรทองถิน่ตางๆ เพื่อสงเสริมการจัดการ

เรียนการสอนอยางตอเนื่อง และมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม

กรอบวิสัยทัศน (โดยผูตรวจสอบภายนอก) เพื่อนําผลการประเมินมา

กําหนดเปาหมาย กลยทุธ และแผนการดําเนนิงานใหสอดคลองตอความ

เปนจริงและเกดิประโยชนตอสถานศึกษาและชุมชนทองถิ่น 

    

2.  มกีารสรางการมีสวนรวมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาโดย

มีการรับฟงความคิดเหน็อยางตอเนื่อง เชน การจัดประชมุบุคลากรทัง้

องคกรอยางนอย 2 คร้ังตอป เปนตน 

    

3.  มีการควบคุมอัตราสวนครู : ผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหนวยงาน

ตนสังกัด ครบทุกสาขางาน (ผูบริหาร อาจแกปญหาดวยการหาผูสอนเพิ่ม เชน จาง

ครูอัตราจาง 9 เดือน หรือหาผูมีความรูในชุมชนนั้น  ๆมาชวยสอน เปนตน 

    

4.  มกีารกาํกบัดูแลอัตราสวนผูสําเร็จการศึกษา (Success rate) รวมทั้ง

เกณฑมาตรฐานในการจัดการศึกษาดานบุคลากร พืน้ที ่เคร่ืองมือ 

อุปกรณและทรัพยากรอืน่ ใหเกิดความคุมคาในการจัดการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 

    

5.  มกีารนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยุกตใชในการ

บริหารจัดการจนเกิดผลสัมฤทธิ ์อยางเปนรูปธรรมอยางชัดเจน และเปน

สถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง 

    

รวมคะแนนที่ได 5  4 0 

รวมคะแนน  เทากับ  9/2 = 4.50 

วิธีคํานวณ  (ตช.8.1 + ตช.8.2)/4 

=(10 + 9)/4   

คะแนนที่ได  เทากับ  4.75 
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ตัวบงชี้ที ่ 9  ผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 

ประเด็นการพจิารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. มีระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน ครบถวน

สมบูรณและเปนปจจุบนั เชน ขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สถาน

ประกอบ การและตลาดแรงงาน นักเรียนนักศึกษา แผนการเรียน 

บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ อาคารสถานที ่เปนตน 

    

2.ฐานขอมูลและอุปกรณการใชงานมีความเช่ือมโยงกันอยางเปน

ระบบและการเขาถึงขอมูลทาํไดอยางสะดวก 

    

3.มีการจัดลําดับความสําคัญและความปลอดภัยในการใชงาน 

และผูใชงานทกุระดับมีความเขาใจและสามารถเขาถงึขอมูลเพื่อ

การใชงานไดจริง 

    

4.มีการใชขอมูลเปนพื้นฐานในการบริหารจัดการและตัดสินใจ 

(ใชแผนงานโครงการประกอบการตัดสินใจ เชน ม ีMIS หรือไม) 

จนเกิดผลในทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 

    

5.มีระบบปองกันและระบบการสํารองขอมูลที่มีประสิทธิภาพสูง     

รวมคะแนน 5  5  

 

รวมคะแนนทัง้ส้ิน/2  เทากับ  10/2 =  5.00 
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ตัวบงชี้ที ่ 10  ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ประเด็นการพจิารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาฝกอบรมดานวิชาการหรือ

วิชาชีพ รวมทั้งการใหความรูดานจรรยาบรรณอยางนอย 

รอยละ 75 ตอป อยางตอเนื่อง 

    

2.สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใหไดรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

หนวยงานทั้งภายในและภายนอก อยางนอยรอยละ 5 ตอป 

อยางตอเนื่อง 

    

3.สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใหไดรับการพัฒนาโดย มีโครงการแลกเปล่ียนบุคลากร

รวมกับสถานศึกษาอ่ืน หรือหนวยงาน องคกรภายนอก อยาง

นอยรอยละ 5 ตอป อยางตอเนื่อง 

    

4.สถานศึกษามีการสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให

ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานบริการวิชาการ/

วิชาชีพระดับชุมชน ทองถิ่น จนถึงระดับชาติอยางนอย  

รอยละ 5 ตอป อยางตอเนื่อง 

    

5.สถานศึกษามีการสนบัสนนุครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใหไดรับการพฒันาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความเปนครู

และบุคลากรทางการศึกษาอยางนอยรอยละ 75 ตอป อยาง

ตอเนื่อง 

    

รวมคะแนน 3 0 3 0 

 

รวมคะแนนทัง้ส้ิน/2  เทากับ  6/2  =  3.00 
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ตัวบงชี้ที ่ 11  ผลการบริหารความเส่ียง 
 

ประเด็นการพจิารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนกัศึกษาจากทกุสวน

งานมีสวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงดานความ

ปลอดภัยภายในสถานศึกษา มกีารยอมรับความเส่ียงทีเ่กิด

จากการสรางสรรค รวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรใน

ทุกหนวยงานมีการปองกันและควบคุมความเส่ียงดวยตนเอง

อยางเปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลด

ความเสีย่งที่เกิดข้ึน โดยสามารถควบคุมความเส่ียงใหลดลง

อยางตอเนื่อง 

    

2.ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนกัศึกษาจากทกุสวนงาน

มีสวนรวมในการคนหาและระบุความเส่ียงความเส่ียงดาน

ทะเลาะววิาท มีการยอมรับความเสีย่งที่เกิดจากการ

สรางสรรครวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทกุ

หนวยงานมีการปองกนั/ควบคุมความเส่ียงดวยตนเองอยาง

เปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความ

เส่ียงที่เกิดข้ึนโดยสามารถควบคุมความเส่ียงใหลดลงอยาง

ตอเนื่อง 

    

3. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนกัศึกษาจากทกุสวน

งานมีสวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงความเส่ียง

ดานส่ิงเสพติด มีการยอมรับความเสีย่งที่เกิดจากการ

สรางสรรครวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทกุ

หนวยงานมีการปองกนั/ควบคุมความเส่ียงดวยตนเองอยาง

เปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความ

เส่ียงที่เกิดข้ึนโดยสามารถควบคุมความเส่ียงใหลดลงอยาง

ตอเนื่อง 
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ประเด็นการพจิารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

4.  ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนกัศึกษาจากทกุสวน

งานมีสวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงความเส่ียง

ดานสังคม มกีารยอมรับความเส่ียงที่เกิดจากการสรางสรรค

รวมทัง้มีมาตรการใหครูและบุคลากรในทกุหนวยงานมีการ

ปองกัน/ควบคุมความเส่ียงดวยตนเองอยางเปนระบบและ

ตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเส่ียงทีเ่กิดข้ึน

โดยสามารถควบคุมความเส่ียงใหลดลงอยางตอเนื่อง 

    

5. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนกัศึกษาจากทกุสวน

งานมีสวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงความเส่ียง

ดานการพนันและการมั่วสุม มีการยอมรับความเสีย่งที่เกิด

จากการสรางสรรครวมทั้งมมีาตรการใหครูและบุคลากรใน

ทุกหนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเอง

อยางเปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลด

ความเสีย่งที่เกิดข้ึนโดยสามารถควบคุมความเส่ียงใหลดลง

อยางตอเนื่อง 

    

รวมคะแนน 5  5  

 

รวมคะแนนทัง้ส้ิน/2  เทากับ  10/2   =  5.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 34 -

ตัวบงชี้ที ่ 12  ผลการสรางการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ 
 

ประเด็นการพจิารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1.  มกีารสรางความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพ

ใหกับผูเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนในสถานศึกษา

อยางสมํ่าเสมอ 

    

2. มีการรวมกนักําหนดเปาหมาย กลยุทธการประกนั

คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูเรียน 

ครูและบุคลากร โดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา พรอมมีการเผยแพรและทําความเขาใจใน 

เปาหมาย กลยุทธการประกนัคุณภาพ มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บทบาท

หนาที่ความรับผิดชอบของผูเรียน ครูและบุคลากร ให

สาธารณชนรับทราบ 

    

3. มีการปฏิบัติใหไดตามเปาหมาย กลยทุธที่ไดวางไวโดย

ผูบริหาร ครู บคุลากร นกัเรียน มีสวนรวมในการดําเนนิการ

ไมนอยกวารอยละ 75 

    

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร ครูและ

บุคลากร ทั้งรายบุคคลและกลุมบุคคลในสวนงานตางๆ ของ

สถานศึกษา ครบทุกมาตรฐานและตัวบงชีพ้รอมทัง้รายงาน

ใหสาธารณชนและหนวยงานตนสังกัดรับทราบ 

    

5. มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและมาตรฐานท่ี

กําหนดไมนอยกวารอยละ 80 และมีแนวทางหรือแนวปฏิบัติ

ที่ดีและสรางสรรคสามารถเปนแบบอยางใหกับสถานศึกษา 

หนวยงานหรือองคกรอ่ืน 

    

รวมคะแนน 5 0 3 0 

 

รวมคะแนนทัง้ส้ิน/2  เทากับ  8/2  =   4.00 
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ตัวบงชี้ที ่ 13  การพัฒนาสถานศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ประเด็นการพจิารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1.  ผลประเมินมาตรฐานทีว่าดวยผลการจัดการศึกษา

เพิ่มข้ึนและเปล่ียนระดับคุณภาพสูงข้ึน 

    

2.  ผลประเมินมาตรฐานทีว่าดวยการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญเพิม่ข้ึนและเปล่ียนระดับคุณภาพสูงข้ึน 

    

3.  ผลประเมินมาตรฐานทีว่าดวยการบริหารจัดการศึกษา

เพิ่มข้ึนและเปล่ียนระดับคุณภาพสูงข้ึน 

    

4.  ผลประเมินมาตรฐานทีว่าดวยการประกันคุณภาพ

ภายในเพิ่มข้ึนและเปล่ียนระดับคุณภาพสูงข้ึน 

    

5.  ผลประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาเพิม่ข้ึนและ

เปล่ียนระดับคุณภาพสูงข้ึน 

    

รวมคะแนน 5  5  

 

รวมคะแนนทัง้ส้ิน/2  เทากับ  10/2   =   5.00 
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ตัวบงชี้ที ่ 14  ผลการพัฒนาตามปรัชญา  ปณิธาน  พนัธกิจ  และจุดเนนและจุดเดนของสถานศึกษา 
 

ตัวบงชี้ที ่ 14.1  ผลการพฒันาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ัง

สถานศึกษา 
 

ประเด็นการพจิารณา 

การปฏิบัติ 
ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไม

มี 

ใช ไมใช 

1. ผูบริหาร ครู บุคลากร ชมุชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการ

กําหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเปาหมายและกลยทุธที่สอดคลองกับ

ปรัชญา ปณิธาน และพันธกจิการดําเนินงานของสถานศึกษา โดย

ไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

    

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลากรในการ

ปฏิบัติตามกลยุทธที่กาํหนดอยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไม

นอยกวารอยละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

    

3. มีการประเมินความพงึพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ

ประชาคมมีความพึงพอใจอยูในระดับดีไมนอยกวาละ 75 

    

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกจิและ

วัตถุประสงคการจัดต้ังสถานศึกษา และเกดิผลกระทบทีดี่ตอชุมชน 

ทองถิน่ข้ึนไป 

    

5. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่เปนไปตามปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจดานผูเรียน

ตามที่สถานศึกษากําหนด และเปนที่ยอมรับของชุมชน ทองถิน่. 

    

รวมคะแนนที่ได 5  4 0 

 

รวมคะแนน  เทากับ  9/2  =  4.50 
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ตัวบงชี้ที ่ 14.2  ผลการพฒันาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

 

ประเด็นการพจิารณา 

การปฏิบัติ 
ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไม

มี 

ใช ไมใช 

1.ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการ

กําหนดจุดเนน จุดเดน รวมทั้งกาํหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุ

เปาหมายและกลยุทธการดําเนินงาน โดยไดรับการเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษา 

    

2.มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลากรในการปฏิบติั

ตามกลยทุธทีก่ําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวา

รอยละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

    

3.มีการประเมนิความพงึพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ

ประชาคมมีความพึงพอใจอยูในระดับดีไมนอยกวาละ 75 

    

4.ผลการดําเนนิงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน และเกิดผลกระทบที่ดีตอ

ชุมชน ทองถิน่ข้ึนไป 

    

5.สถานศึกษามีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน และไดรับรางวัลจาก

องคกรภายนอก ที่แสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณนัน้ 

    

รวมคะแนนท่ีได 5  4 0 

 

รวมคะแนน  เทากับ  9/2  =  4.50 
 
วิธีคํานวณ  (ตช.14.1 + ตช.14.2)/4 

       (9 + 9) / 4 

คะแนนที่ได  เทากับ  4.50 
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ตัวบงชี้ที ่ 15  การพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
 

ประเด็นการพจิารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร 

และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก

สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงาน 

    

2. มีการดําเนนิงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวน

สมบูรณ 

    

3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพงึพอใจระดับสูง

ต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป 

    

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ทีก่าํหนด และไดรับ

การยอมรับจาก ชุมชม ทองถิ่น 

    

5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ทีก่าํหนด และไดรับ

การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคข้ึนไป 

    

รวมคะแนน 5  3 0 

 

รวมคะแนนทัง้ส้ิน/2  เทากับ  8/2  =  4.00 
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ตัวบงชี้ที ่ 16  การพัฒนาคุณภาพครู 
 

ประเด็นการพจิารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร 

และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก

สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงาน 

    

2. มีการดําเนนิงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวน

สมบูรณ 

    

3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพงึพอใจระดับสูง

ต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป 

    

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ทีก่าํหนด และไดรับ

การยอมรับจาก ชุมชม ทองถิ่น 

    

5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ทีก่าํหนด และไดรับ

การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคข้ึนไป 

    

รวมคะแนน 5  3 0 

 

รวมคะแนนทัง้ส้ิน/2  เทากับ  8/2  =  4.00 
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ตัวบงชี้ที ่ 17  การพัฒนาสถานศกึษาใหเปนแหลงเรียนรู  
 

กรณีเลือกกรณีที่ 1 หรือ 2   
 

ประเด็นการพจิารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร 

และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก

สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงาน 

    

2. มีการดําเนนิงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวน

สมบูรณ 

    

3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพงึพอใจระดับสูง

ต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป 

    

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ทีก่าํหนด และไดรับ

การยอมรับจาก ชุมชม ทองถิ่น 

    

5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ทีก่าํหนด และไดรับ

การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคข้ึนไป 

    

รวมคะแนน 5  3 0 
 

 

 รวมคะแนนทัง้ส้ิน/2  เทากับ  8/2  =  4.00 
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กรณีเลือกกรณีที่ 3   
 

ประเด็นการพจิารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษาทีก่อใหเกิด

วัฒนธรรมที่ดี 

    

2. อาคารสถานท่ี สะอาด ถกูสุขลักษณะ และตกแตง

สวยงาม อยางมีคุณคาทางสุนทรีย 

    

3. ปรับแตงและรักษาภูมทิัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ และ

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

    

4. มีพืน้ที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม 

และมีการจัดกจิกรรมอยางสมํ่าเสมอ 

    

5. มีการประเมินความพงึพอใจของบุคลากรและผูเรียนทั้ง

องคกร และมีคาต้ังแต 3.51 ข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 5 

    

รวมคะแนน     

 

   (ไมไดเลือก) 
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ตัวบงชี้ที ่ 18  การสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาสทางการศึกษา 

 

ประเด็นการพจิารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร 

และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก

สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงาน 

    

2. มีการดําเนนิงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวน

สมบูรณ 

    

3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพงึพอใจระดับสูง

ต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป 

    

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ทีก่าํหนด และไดรับ

การยอมรับจาก ชุมชม ทองถิ่น 

    

5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ทีก่าํหนด และไดรับ

การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคข้ึนไป 

    

รวมคะแนน 5  3 0 

 

รวมคะแนนทัง้ส้ิน/2  เทากับ  8/2   =  4.00 
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ตอนที่  3 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 

3.1  ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา                                                                                       

 3.1.1 ประวัติของสถานศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชเร่ิมทําการกอสรางเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2524 เสร็จสมบูรณ 

เม่ือวันที่ 15 เมษายน  2526 เปดทําการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2526 และไดรับเกียรติ

จาก นายชวน หลีกภัย ซึ่งดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นมาเปนประธาน

ในพิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที 29 กรกฎาคม 2526 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จึงถือเอา

วันที่  29  กรกฎาคม ของทุกปเปนวันสถาปนาวิทยาลัยฯ จะมีการจัดกิจกรรมข้ึนทุกป โดยใชชื่อวา           

“วันการอาชีพนครศรีปริทรรศน"  

 การดําเนินการในปแรก รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนตนสังกัดบริเวณใกลเคียงซึ่ง

มีนักเรียนมาใชบริการจํานวนมาก โดยทําการฝกวิชาชีพแกนักเรียนดังกลาว และเปดสอนหลักสูตรระยะ

ส้ันหลากหลายแกผูสนใจทั่วไป 

 จากศูนยฝกวิชาชีพเดิมไดเพิ่มบทบาทมากข้ึน เมื่อกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศปรับปรุง

ศูนยฝกวิชาชีพและโรงเรียนสารพัดชางซ่ึงเปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและหลักสูตรพิเศษอ่ืนๆ 

รวมทั้งการสอนวิชาชีพแกนักเรียนมัธยมศึกษาใหกวางขวางยิ่งข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับตลาดแรงงานและ

ทองถิ่น โดยใหยกระดับจากศูนยฝกวิชาชีพเปนวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ต้ังแตวันที่                   

6 มิถุนายน 2534  เปนตนมา โดยเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ึนในสถานศึกษา 

 ดวยเหตุนี้  วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชจึงเปดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาตาง ๆ ควบคู

กับหลักสูตรระยะส้ันและหลักสูตรอ่ืน ๆ 

  
ทําเนียบผูบรหิาร 

1.  นายบุญเรือง     เมืองสง  ดํารงตําแหนง ระหวาง พ.ศ 2525 – พ.ค. 2533 

  2.  นายสมบูรณ    อนุกูลพันธ ดํารงตําแหนง ระหวาง พ.ค. 2533 – ก.ย. 2533 

 3.  นายอํานาจ    เต็มสงสัย ดํารงตําแหนง ระหวาง ก.ค. 2534 – พ.ค. 2540 

 4.  นายสมหมาย     พลเดช  ดํารงตําแหนง ระหวาง พ.ย. 2540 – ก.ย. 2541 

 5. นางรอยพิมพใจ    เพชรกุล ดํารงตําแหนง ระหวาง พ.ย. 2541 – ธ.ค. 2545 
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 6.  วาที่ ร.ท. พงศักด์ิ สนั่นพัฒนพงศ ดํารงตําแหนง ระหวาง ก.พ. 2546 – ส.ค. 2549 

 7.  นายสุรพล   โชติธรรมโม ดํารงตําแหนง ระหวาง ส.ค. 2549 – มิ.ย  2552 

 8.  นางเนาวรัตน      รัตนพันธ ดํารงตําแหนง ระหวาง  มิ.ย. 2552 - ปจจุบัน  

 
อักษรยอของวิทยาลยั  

วก.นศ. (NICC) 
 

สีประจาํวิทยาลัย   
 “สีกรมทา  สีเลือดหมู” 
 

คติพจนของวิทยาลัย  
“รวมพลัง สรางเยาวชน” 
 

ตนไมประจาํวิทยาลัย  
 “ตนปาริชาติ”  
 

ศูนยรวมจิตใจ   
    “พระวษิณุกรรม” 

 
 3.1.2 ขนาดและที่ต้ัง 
 

สถานที่ต้ัง   157 หมูที ่3 ถนนชลประทาน  ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัด 

                      นครศรีธรรมราช 

โทรศัพท  0-7537-8612-3 

โทรสาร   0-7537-8614  

เวบไซด   www.nicc.ac.th 

 

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีเนื้อที ่ 79  ไร  โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี ้

 ทิศเหนือ  ติดตอ       ถนนพัฒนาการ 

 ทิศใต  ติดตอ       ถนนชลประทาน 

 ทิศตะวนัออก ติดตอ       ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ทิศตะวนัตก ติดตอ       บานพักครูวิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

 

http://www.nicc.ac.th/�
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แผนผังแสดงที่ต้ังสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารสถานที่ 
 บนเนื้อที่ประมาณ 79 ไรเศษ  วิทยาลัยไดใชพื้นที่ดังนี ้

 1. ใชปลูกสวนปา  ประมาณ 5 ไร 

 2. ใชเปนสนามกีฬา  ประมาณ 5 ไร 

 3. ใชเปนบริเวณบานพักครู  ประมาณ 15 ไร 

 4. ใชเปนพืน้ทีแ่ปลงเกษตร  ประมาณ 10 ไร 

 5. ใชเปนบอเล้ียงปลา  ประมาณ  7 ไร 

 6. เปนที่ต้ังอาคารสํานักงาน 4 ไร 

 7. ใชเปนที่ปลูกสรางอาคารเรียน ประมาณ 8 ไร 

 8. ใชเปนทีสรางโรงฝกงาน  ประมาณ 12 ไร 

 9. ใชเปนถนน  ประมาณ 4 ไร 

 10. พื้นทีน่้ําทวมขัง  ประมาณ 9 ไร 
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วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มอีาคารและสิง่กอสรางตาง ๆ ดังนี ้

ปงบประมาณ อาคารและส่ิงกอสราง จํานวน หมายเหตุ 

2525 - อาคารสํานักงาน อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น อาคาร 1 1 หลัง  

 - ศาลาพักรอน 1 หลัง  

 - หองน้าํ 2 หลัง  

 - โรงเรือนเล้ียงสุกร 1 หลัง  

 - โรงเรือนเล้ียงไก 1 หลัง  

 - โรงเรือนอนบุาลเพาะฟกลูกปลา 1  หลัง  

 - อาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกเกษตร 1  หลัง  

 - บานพักนักศึกษาแผนกเกษตร 1  หลัง  

 - บานพักผูอํานวยการ  2  ชั้น 1  หลัง  

 - บานพักผูชวยผูอํานวยการ  2  ชั้น 1  หลัง  

 - บานพักครูเรือนแถว  9  หนวย 1  หลัง  

 - บานพักครูเรือนแถว  2  ชั้น  9  หนวย 1  หลัง  

 - บานพักภารโรง  6  หนวย 2  หลัง  

 - ระบบประปาบาดาล 1  หนวย  

2526 - โรงเรือนเพาะชํา 1  หลัง  

2532 - โรงฝกงานชางไฟฟา  1  หลัง  

2533 - อาคารปอมยาม 1  หลัง  

2534 - บานพักครู 2  หลัง  

 - บานพักครูเรือนแถว 2 ชั้น 6 หนวย 1  หลัง  

2535 - ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 1  หลัง  

 - อาคารเรียนและปฏิบัติการ  อาคาร 2 1  หลัง  

2536 - อาคารโรงฝกงานชางเชื่อม 1  หลัง  

2537 - ศาลาพระ 1  หลัง  

 - โรงจอดรถ 1  หลัง  

 - อาคารโรงฝกงานแผนกชางเช่ือม 1  หลัง  

2538 - อาคารโรงฝกงานชางกอสราง 1  หลัง  

2539 - ศาลพระภูม ิ 1  หลัง  

 - อาคารเรียนประมงและหองพักครู 1  หลัง  
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ปงบประมาณ 

 

อาคารและส่ิงกอสราง จํานวน หมายเหตุ 

 - อาคารโรงฝกงาน  อาคาร  3 1  หลัง  

2540 - โรงเรือนเพาะเห็ด 1  หลัง  

 - ฐานพระวิษณุกรรม 1  หลัง  

2541 - ร้ัวคอนกรีตบลอค 1  หลัง  

 - อาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 4 1  หลัง  

2542 - ศูนยปฏิบัติการอาชีพคารแคร 1  หลัง  

2543 - อาคารศูนยวทิยบริการ                                                        1  หลัง  

 - ระบบประปาบาดาล 1  หนวย  

2545 - อาคารโรงอาหาร 1  หลัง  

2548 - อาคารโรงฝกงาน 1  หลัง  

2551 - ศาลาพักรอน 9  หลัง  

 
3.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  

สภาพชุมชน 
  

 อําเภอพระพรหมต้ังอยูทางทิศตะวนัตกเฉียงใตของจังหวัดนครศรีธรรมราช  หางจากพื้นที่

จังหวัดนครศรีธรรมราช  15  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  187.026  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขต ดังนี ้

ทิศเหนือ          ติดตอกับ         อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  

              ทิศตะวันออก   ติดตอกับ         อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  

              ทิศใต              ติดตอกับ         อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  และอําเภอพระพรหม  

              ทิศตะวันตก     ติดตอกับ         อําเภอลานสกา 

ลักษณะภูมปิระเทศ / ภมูอิากาศ 
               สภาพพื้นที่ม ี3 ลักษณะประกอบดวย พื้นที่ราบลุมทํานา พืน้ที่ปาพรุ และพ้ืนที่สวน 

ผลไม และมีลักษณะภูมิอากาศทัว่ไปไมรอนจัดหรือหนาวจัดจนเกนิไป มีมรสุมพัดผานตลอดป 

            มีฤดูกาล 2  ฤดู  คือ ฤดูรอน (ต้ังแตเดือนกมุภาพนัธ– มิถุนายน) และฤดูฝน (ต้ังแตเดือน

กรกฎาคม - เดือนมกราคมของปถัดไป) 
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เขตการปกครอง 
          แบงการปกครองออกเปน  4  ตําบล  40  หมูบาน  คือ  

           1. ตําบลนาพรุ   7  หมูบาน       พื้นที ่   57.903     ตารางกิโลเมตร 

           2. ตําบลนาสาร  7  หมูบาน       พื้นที ่   27.747     ตารางกิโลเมตร 

           3. ตําบลชางซาย  13  หมูบาน   พืน้ที ่   38.904     ตารางกิโลเมตร 

           4. ตําบลทายสําเภา 13 หมูบาน  พื้นที ่   62.472    ตารางกิโลเมตร 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีองคการบริหารสวนตําบล 4 แหง ดังนี้ 
          1. องคการบริหารสวนตําบลนาพรุ       

           2. องคการบริหารสวนตําบลนาสาร 

           3. องคการบริหารสวนตําบลชางซาย   

           4. องคการบริหารสวนตําบลทายสําเภา 

สภาพเศรษฐกิจ 
 อําเภอพระพรหมราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่มีความ

หลากหลาย  เชนที่ราบ  ที่ราบลุม  และปาพรุ  ประกอบกับอําเภอพระพรหมเปนอําเภอนํารองเกี่ยวกับ

เกษตรอินทรีย  ทําใหราษฎรมีความเขาใจในการทําการเกษตรมากข้ึน  สามารถลดรายจาย  โดยการ

ผลิตปุยหมักใชเอง และเพิ่มรายไดโดยการขายผลผลิตไดราคาสูงข้ึน ทั้งนี้เพราะอยูใกลตลาดชุมชน

เมือง  และผลผลิตเปนที่ตองการของตลาด   

 มีประชากร  จํานวน  29,358  คน  เปนชาย  14,661  คน  เปนหญิง 14,697  คน มีรายได

เฉล่ียของประชาชนตอคนตอป เปนเงิน   39,311.-  บาท  

ผลิตภัณฑ สินคาที่มีชื่อเสียง ของอําเภอ ไดแก ผลิตภัณฑจักสานไมไผ ผาบาติก หัตถกรรม

เคร่ืองเงิน เคร่ืองถม ปุยน้ําชีวภาพ ปุยอัดเม็ด ขาวซอมมือ ขนมทองมวน ผักปลอดสารพิษ 

ผักบุง  มะนาว กบ ปลาดุก ปลานิล  ยางพารา  และผลไมตาง ๆ เชน  มังคุด เงาะ ลองกอง ทุเรียน  ฯลฯ 

สภาพสังคม 
การศึกษา  สถานศึกษา 

   - ระดับประถมศึกษา  จํานวน  16  โรง               

           -  ระดับมัธยมศึกษา     จํานวน   3  โรง  

           -  วิทยาลัยการอาชีพ     จํานวน   1  แหง  

           - ศูนยวิทยบริการมหาวทิยาลัย  จํานวน  2  แหง   
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ศาสนา/ศลิปวัฒนธรรม/ประเพณ ี
                      -  วัด/สํานักสงฆ  จํานวน   20  แหง  

                      -  มัสยดิ             จํานวน    1   แหง  

                       -  งานประเพณีที่สําคัญ ประเพณีชักพระ ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีแหผาข้ึน

ธาตุ ประเพณีแหเทียนพรรษา วันสงกรานต วันลอยกระทง ฯลฯ 

การสาธารณสุข 
           -  สํานกังานสาธารณสุขอําเภอ    จํานวน   1   แหง  

           -  สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน  จํานวน  6  แหง 

สถานทีร่าชการ 
พื้นที่อําเภอพระพรหม มีสวนราชการสังกัด สวนกลาง สวนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ต้ังอยูใน

พื้นที่ คือสํานักงานทางหลวงชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต  2  (ภาคใต)  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพระพรหม ศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพ

นครศรีธรรมราช  สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานขนสงจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ฝายเรือขุดและเรือกําจัดวัชพืชที่ 7 หนวยปฏิบัติการงาน  2  งานปฏิบัติการรถขุดที่  6.2  โครงการ

ชลประทานนครศรีธรรมราช  สถานีเพาะชํากลาไมนครศรีธรรมราช สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 8   

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช   

สถานีควบคุมไฟฟาจังหวัดนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

นครศรีธรรมราช  ศูนยวิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครศรีธรรมราช การประปาสวน

ภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรือนจํากลาง

นครศรีธรรมราช สถานีวิทยุกระจายเสียงองคการส่ือมวลชนแหงประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 21 จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

3.1.4  งบประมาณ  จํานวนทัง้ส้ิน   33,262,572.30 บาท  รายละเอียดในตารางที ่ 1 
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ตารางที่ 1  งบดําเนนิการ  งบประมาณประจําปการศึกษา  2553 
 

รายการ จํานวนเงิน  (บาท) 

1.  งบบุคลากร   

     (เงนิเดือน, เงนิประจําตําแหนง, เงนิวทิยฐานะ, คาจางลูกจางประจํา) 

417,240 

2.  งบดําเนินงาน  

     2.1  งบดําเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป)  10,194,482.33 

     2.2  คาสาธารณูปโภค  773,914.42 

3.  คาเส่ือมราคา 6,617,736.55 

4.  งบเรียนฟรี 15 ป: คาจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนนุข้ันพืน้ฐาน)  

      4.1  คาจัดการเรียนการสอน 8,823,250 

      4.2  คา หนังสือเรียน+เคร่ืองแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    4,976,190 

5.  งบรายจายอ่ืน ๆ  (เงินอุดหนนุโครงการพิเศษตาง ๆ)  

     5.1  โครงการ Fix  it  Center  590,000 

     5.2  โครงการทาํดีมีอาชพี  

     5.3  ส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม 604,874 

     5.4  โครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพยีง 50,000 

     5.5  โครงการหารายไดระหวางเรียน 97,925 

     5.6  โครงการสรางอาชีพเพื่อชมุชน/วชิาชีพระยะส้ัน  

     5.7  ทุน 20,000 

     5.8  โครงการอาชีวะรวมดวยชวยประชาชน 37,200 

     5.9  โครงการเขียนแผนธุรกิจ 59,760 

  

                                            

รวมงบดําเนนิการทัง้สิ้น 33,262,572.30 
 

3.2 สภาพปจจุบันของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2546  รายละเอียด

สภาพปจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้  
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              3.2.1 จํานวนผูเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2553  ดังแสดงใน

ตารางที่  2  ถงึตารางที ่ 5   

 

ตารางที ่ 2  จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับช้ัน  หลักสูตร  เพศ 
 

 หลักสูตร 
รวม 

ระดับชั้น ปกติ + ทวิภาคี เทียบโอนฯ 

 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด 

ปวช. 1 321 83 - - 321 83 404 

ปวช. 2 270 90 - - 270 90 360 

ปวช. 3 281 82 - - 281 82 363 

รวมระดับ ปวช.   872 255 - - 872 255 1,127 

ปวส. 1 153 21 - - 153 21 174 

ปวส. 2 143 47 - - 143 47 190 

รวมระดับ ปวส. 296 68 - - 296 68 364 

รวมทั้งหมด 1,168 323 - - 1,168 323 1,491 

 

ตารางที ่ 3  จํานวนผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและ/หรือแกนมัธยม จาํแนกตามหลักสูตร   

                  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  เพศ  (รายงานเฉพาะสถานศึกษาท่ีเปดสอน)   

 

รุนที่/ป หลักสูตร 
ประเภทวิชา/

สาขาวิชา 
จํานวนรายวิชา 

จํานวนผูเรียน 

ชาย หญิง รวม 

4/53 ระยะส้ัน  

 

คหกรรม 1.การจับจีบผาและการจัดดอกไม

ตกแตงสถานที ่

- 41 41 

4/53 ระยะส้ัน  

 

เกษตรกรรม 1.การทาํน้าํหมักและปุยหมกั

ชีวภาพ 

26 - 26 

4/53 ระยะส้ัน ศิลปกรรม 1. การทํากรอบรูปวิทยาศาสตร 13 11 24 

4/53 ระยะส้ัน อุตสาหกรรม 1.งานปูกระเบ้ือง 26 - 26 

   2.การสอนขับรถยนต - 11 11 

รวม  65 63 128 
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ตารางที่  4  จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ  วุฒกิารศึกษา ตําแหนง 
 

 
ผูบริหาร/แผนกวิชา 

 
จํานวน 

(คน) 

 สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ผูบริหาร/
ครู 

ขา
รา
ชก
าร

 

พน
ักง
าน
ฯ 

อัต
รา
จา
ง 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ป.
 เอ
ก 

ป.
 โท

 

ป.
 ต
รี 

ต่ํา
กว
า 

ครู
ผูช
วย

 

ชํา
นา
ญ
กา
ร 

ชํา
นา
ญ
กา
ร

พิเ
ศษ

 

เช
ี่ยว
ชา
ญ

 

ผูบริหารและรองฯ 5 5 0 0 4 1 0 5 0 0 0 4 1 0 

แผนกวิชาชางยนต 15 5 0 10 15 0 0 0 15 0 0 5 0 0 

แผนกวิชาชางกลโรงงาน 8 4 0 4 8 0 0 1 7 0 0 4 0 0 

แผนกวิชาชางเช่ือม 5 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 

แผนกวิชาชางไฟฟา 12 7 1 4 12 0 0 3 9 0 0 7 0 0 

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนกิส 10 3 2 5 5 5 0 1 9 0 0 3 0 0 

แผนกวิชาชางกอสราง 5 2 0 3 5 0 0 2 3 0 0 2 0 0 

แผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 3 1 0 2 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 

แผนกวิชาเกษตร 3 3 0 0 2 1 0 0 3 0 0 3 0 0 

แผนกวิชาเพาะเล้ียง 2 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 

แผนกวิชาอาหาร 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

แผนกวิชาผาฯ 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

แผนกวิชาการบัญชี 3 2 0 1 1 2 0 0 3 0 0 2 0 0 

แผนกวิชาการขาย/การตลาด 4 1 0 3 0 4 0 0 4 0 0 1 0 0 

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 6 2 0 4 0 6 0 2 4 0 1 1 0 0 

แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ 4 2 0 2 1 3 0 0 4 0 1 1 0 0 

แผนกวิชาสามัญสัมพนัธ 17 11  6 7 10 0 3 14 0 0 9 2 0 

รวมทั้งหมด 104 57 3 44 69 35 0 18 86 0 2 52 3 0 
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ตารางที่  5  จํานวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ  เพศ  วฒุิการศึกษา 
 

งานตามโครงสรางบริหารสถานศึกษา 

 
จํานวน 

(คน) 
 

 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ขา
รา
ชก
าร

 ก
.พ

. 

ลูก
จา
งป
ระ
จํา

 

ลูก
จา
งชั่
วค
รา
ว 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ม.
ตน
หรื
อ 
ต่ํา
กว
า 

ม.
ปล
าย

/ป
วช

. 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญ
า 

ปริ
ญ
ญ
าต
รี 

สูง
กว
า 
ป.
ตรี

 

1.  ขาราชการพลเรือน 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 

2.  ลูกจางประจํา 10 0 10 0 8 2 6 2 2 0 0 

3.  ลูกจางช่ัวคราว 34 0 0 34 11 23 10 1 7 16 0 

รวมทั้งหมด 47 3 10 34 19 28 16 3 9 19 0 
 

3.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

 (รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผูเรียน ซึง่เปนที่ยอมรับ

ของสังคมในรอบปการศึกษา)   
 

พ.ศ. รางวลัและผลงานของสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศกึษา ผูเรียน 
ซ่ึงเปนที่ยอมรับของสงัคม 

2549 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  หุนยนตแขนกล  ประกวดส่ิงประดิษฐคนรุนใหม  ระดับชาติ ปการศึกษา  2549 

2549 นายวิทยา  กาญจนสุวรรณ  รางวัลคนดีศรีอาชีวะ   ประจําปการศึกษา  2549 

2550 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 3  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา เอสโซ  ระดับชาติ ประจําป

การศึกษา  2550  ณ ศูนยแสดงสินคาและประชุมไบเทค  บางนา   

2550 รางวัลชนะเลิศการแขงขันวิเคราะหคุณภาพนํ้า  ระดับชาติ 

2550 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  คอนกรีตกําลังตามเปาหมาย 

2550 รางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะการผสมเทียมปลาดุก 

2550 นักศึกษาองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ดีเดนระดับประเทศ 

2550 รางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน  ระดับกลุมภาคใต 

2550 รางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะ  สาขาชางกลโรงงาน  ระดับกลุมภาคใต 

2550 รางวัลชนะเลิศการแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา 

2550 รางวัลชนะเลิศการแขงขันหุนยนต  ABU ชิงแชมปประเทศไทย ณ อมิแพคอารีนา  เมืองทองธานี 
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พ.ศ. รางวลัและผลงานของสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศกึษา ผูเรียน 
ซ่ึงเปนที่ยอมรับของสงัคม 

2550 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 และรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 3 การแขงขันหุนยนตเส่ียงภัย 

ระดับอาชีวศึกษา    ในงาน   “พลังอาชวีะสรางชาติ”    R-Fair  2006  ณ  เมืองทองธานี 

2551 รางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ  โปรแกรมเมเบิ้ลโลจิกคอนโทรลเลอร  (PLC) งานควบคุม

ระบบขนถายวสัดุในงานอุตสาหกรรม  ณ  วทิยาลัยเทคนิคระยอง  จ.ระยอง 

2551 รางวัลชนะเลิศการแขงขันระดับชาติ  :  การทํากระชัง,  พื้นฐานทางการประมง,  การวิเคราะหคุณภาพนํ้า  ในงาน

การประชมุ  อชท.  ระดับชาติ  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  จ.ชุมพร 

2551 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร อาชวีศึกษา-เอสโซ  ระดับชาติ  ณ ไบเทคบางนา 

ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร 

2551 รางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ระดับภาคใต  :  การแขงขันคอนกรีตพลังชาง  ณ  จังหวัดภูเก็ต 

2551 รางวัลชนะเลิศการแขงขันส่ิงประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคใต ประเภทท่ี  5  :  ลดภาวะโลกรอน  ชื่อผลงาน :  หัว

รมปองกันภัย  ณ  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ  จ.สงขลา 

2551 รางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน  ปการศึกษา  2551  (นายศักดา  ยงเยื้องคง) 

2551 ครูไดรับรางวัลครูภาษาไทยดีเดนของคุรุสภา  ประจําปการศึกษา 2551 (นางกันปหา   เกาเอี้ยน) 

2552 แผนกวิชาชางกอสราง ไดรับรางวัลรงชนะเลิศอันดับ 1  การแขงขันทักษะคอนกรีตพลังชาง อาชีวศึกษาคร้ังท่ี 7 

ระหวางวันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รวมกับบริษัท เอส ซ ีจ ีซีเมนต จํากัด 

2552 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาชางชาง

อิเล็กทรอนิกส ประเภทหุนยนตเล็ก ภาคใต ระหวางวันท่ี 15-18 ธันวาคม 2552 

2552 สถานศึกษารางวัล 3 D ระดับเหรียญเงินของสํานักงานคณะกรรมกรากราอาชีวศึกษา ปการศึกษา  2552 โดยมี

ผลงานดีเดนดาน สงเสริมประชาธปิไตยในสถานศึกษา สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเดน และตตานสารเสพติดใน

สถานศึกษา 

2553 แผนกชางไฟฟากําลัง ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาวชิาไฟฟากําลัง ทักษะงานเดินสาย

ติดต้ังไฟฟาดวยทอรอยสาย วนัท่ี  17 – 20 มกราคม  2553  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

2553 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ไดรับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลผูบังคับหุนยนตยอดเย่ียม ระดับภาคใต และ ทีม

หุนยนต ORIGIN 2010 ท่ีไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคใต จากการแขงขันหุนยนต อาชีวศึกษา 

รอบคัดเลือก ประจําปการศึกษา 2552 ระหวางวันท่ี 21 - 25 มกราคม 2553 ณ สนามกีฬากลาง อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย  

2553 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกสไดรับรางวัลชมเชย เปนตัวแทนภาคใตเขาแขงขันทักษะระดับชาติ วันท่ี  17 – 20 

มกราคม  2553  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
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พ.ศ. รางวลัและผลงานของสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศกึษา ผูเรียน 
ซ่ึงเปนที่ยอมรับของสงัคม 

2553 แผนกวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับชาติการแขงขันทักษะวิชาชีพสาขางานเพาะเล้ียงสัตว

นํ้า ในงานการประชมุทางวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถมัภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน จงัหวัดขอนแกน 

ระหวางวันท่ี 8-12 กุมภาพันธ 2553 

2553 รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศระดับภาคใต การแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา ณ สนามกีฬากลางจังหวัด

เชียงราย ระหวางวันท่ี 11-14 มกราคม 2553 ทีมท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศ คือ ORIGIN 2020  และทีม ORIGIN 

VII  ดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ท้ังสองทีม 

2553 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาชางอิเล็กทรอนิกสประเภทหุนยนตเล็ก ภาคใต เปน

ตัวแทนภาคใตเขาแขงขันทักษะระดับชาติ ระหวางวันท่ี 17-19  มกราคม 2553 

2553 รางวัลชนะลิศตอบปญหาทางวิชาการ “พื้นฐานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล” ในงานนิทรรศการวิชาการทาง

วิศวกรรมศาสตร คร้ังท่ี 1 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วันท่ี 18-22  มกราคม  2553 

2553 สถานศึกษานํารอง R จิตใส กายแกรง ของสํานักงานคณะกรรมกรากราอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2552 

2553 แผนกเทคนิคพื้นฐาน ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 5  ส่ิงประดิษฐ

เพื่อลดภาวะทางอากาศ ชื่อส่ิงประดิษฐ เคร่ืองเปาไสกรองอากาศรถยนตระบบปด 

2553 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศไทย  การแขงขันหุนยนต  และ รางวัลหุนยนตอัตโนมัติยอดเย่ียม 

ระหวางวันท่ี  9  - 15 มิ.ย  2553  ณ  เมืองทองธานี 

2553 ไดรับรองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแขงขันทักษะมาตรวิทยาดานมิติ ระดับภาคใต  ระหวางวันท่ี 20 

สิงหาคม  2553  ณ  สถาบันพัฒนาฝมอืแรงงานภาค 12 จังหวัดสงขลา 

2553 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคอนกรีตกําลังสูงคร้ังท่ี 8 วันท่ี 23–24 มิถุนายน 2553 ณ เทคนิคพังงา 

2553 ไดรับคัดเลือกตัวแทน  อศจ. แขงขันทักษะระดับ อศจ. “การออกแบบและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร”  

โดยแผนกวิชาชางไฟฟา  ระหวางวันท่ี 21-23  พฤศจิกายน  2553  ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

2553 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  แขงขันทักษะระดับภาค ภาคใต “การออกแบบและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพวิเตอร”   

ระหวางวันท่ี 21-24  ธันวาคม  2553  ณ  วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  เปนตัวแทนภาคใต เขาแขงขันระดับชาติ 

2553 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันหุนยนต  ABU  ระดับชาติ 

2554 รางวัลชมเชย  (อันดับ 6)  แขงขันทักษะระดับชาติ “การออกแบบและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร”   

ระหวางวันท่ี 25-28 มกราคม  2554  ณ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  

2554 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวส. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร  ระดับภาคใต 

จังหวัดภูเก็ต ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนระดับภาคใตไปแขงขนัระดับชาติท่ีจงัหวัดเชียงรายไดรับรางวัลชมเชย 

2554 รางวัลรองชนะเลิศการแขงขันหุนยนต ระดับภาคใต  ORIGIN IX 

รางวัลรองชนะเลิศการแขงขันหุนยนต ระดับภาคใต  ORIGIN 2011 
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3.4 ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด 
     การศึกษา   
 

 เปาหมายความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาประจํา 

ปการศึกษา 2553   ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเหน็ชอบมดัีงนี ้

 

ดาน เปาหมายความสาํเร็จ 

3.4.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา  

  

3.4.1 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการทีม่ี         

คุณภาพไดมาตรฐาน 

3.4.2  การพฒันาผูเรียน 

 

3.4.2 ผูเรียนมกีารพัฒนาคุณภาพทางการเรียน ม ี   

ศักยภาพและมีคุณลักษณะที่พงึประสงค         

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

3.4.3  การพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียน        

การสอน   

3.4.3 สถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัด   

การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.4.4  การวิจยัและพัฒนาผลงานโครงงานทาง        

วิชาชพี  ส่ิงประดิษฐ  นวัตกรรมและงานวจิัย 

3.4.4 ผูเรียนและครูผูสอนทาํวิจัยและพัฒนา         

ผลงาน โครงงานทางวิชาชีพ ส่ิงประดิษฐ         

และนวัตกรรม 

3.4.5  การบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชมุชน         

และสังคม 

3.4.5 บริการวชิาการและวิชาชีพแกชมุชน องคกร     

ภาครัฐ เอกชน และหนวยงานตาง ๆ  

3.4.6  การจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู   

 

3.4.6 มีอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ และระบบ         

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัย และมี

สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเปนแหลงเรียนรู 

3.4.7  การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

3.4.7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ         

พัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม         

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

3.4.8  การสรางเครือขายความรวมมือในการจัด      

การศึกษา                                                             

3.4.8 สถานศึกษามีเครือขายความรวมมอืในการ     

จัดการศึกษา 

 
 
 
 



 - 57 -

3.5 เปาหมายความสําเร็จและการบริหารความเส่ียงตามแผนบริหารความเส่ียง   
 

 เปาหมายความสําเร็จในการบริหารความเส่ียงตามแผนบริหารความเส่ียง  ประจําปการศึกษา  

2553   ซึง่ประชาคมของสถานศึกษาใหความเหน็ชอบมดัีงนี ้
 

ดาน เปาหมายความสาํเร็จ 

  3.5.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย  ของ

ผูเรียน  ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา           

  3.5.1 ผูเรียน ครู และบุคลากรภายใน           

สถานศึกษามคีวามปลอดภัยในชีวิตและ         

ทรัพยสิน 

  3.5.2  ความเส่ียงดานการทะเลาะวิวาท                    3.5.2  ไมมีเหตุทะเลาะวิวาทเกิดข้ึนภายใน           

สถานศึกษา 

3.5.3  ความเสี่ยงดานส่ิงเสพติด       3.5.3 ไมมีส่ิงเสพติดภายในสถานศึกษา 

3.5.4  ความเสี่ยงดานสังคม  เชน  การต้ังครรภ       

กอนวยัอันควร         

  3.5.4 ผูเรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา  

ไมมีพฤติกรรมดานชูสาว 

3.5.5  ความเสี่ยงดานการพนันและการมัว่สุม   

 

  3.5.5 ผูเรียน ครู และบุคลากรภายใน           

สถานศึกษา ไมมีพฤติกรรมมั่วสุมดานการพนัน 
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ตอนที่  4 
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

 

4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา 
 
 ปรัชญา 

 ประพฤติดี   ฝมือเยี่ยม  เปยมน้ําใจ  วินยัเครงครัด  พัฒนาชุมชน 

  
 วิสัยทัศนของสถานศึกษา 

 มุงผลิตผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรู ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพโดยยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต  สรางความมั่นใจแกผูปกครอง สังคม ชุมชน และ

สถานประกอบการ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และใชเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสม    

 พันธกจิ   

1. ผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะวิชาชีพตามเกณฑ มีคุณธรรม

จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค  ใหสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะและพรอมรับการเปล่ียนแปลง 

3. เผยแพรองคความรู และบริการวิชาชีพสูชุมชน และสังคมอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

4. ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 5. สรางและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีประโยชนตอการบริหารจัดการ การ

จัดการ เรียน การสอน ที่สนองตอบตอความตองการของสังคม และตลาดแรงงาน 

 เปาหมาย   

    วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ใน

ปการศึกษา 2553 โดยยึดแนวทางตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีเปาหมาย

ในการพัฒนาในดานตาง ๆ  ดังนี้ 

   1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา 

   2. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

   3. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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   4. พัฒนาคุณภาพการใหบริการวิชาชีพสูสังคม 

   5. พัฒนานวัตกรรมและการวิจัยใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานการศึกษา 

   6. พัฒนาภาวะผูนําและการบริหารจัดการสถานศึกษา 

   7. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา  จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี ้

 

ดาน เปาหมายความสาํเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

4.2.1 การบริหารจัดการ

สถานศึกษา  

  

สถานศึกษามรีะบบบริหาร

จัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

1) พัฒนาการบริหารงานของ

ผูบริหารที่สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรและการมีสวนรวม

ของประชาคมอาชีวศึกษาดวย

ความโปรงใส ตรวจสอบได 

2) จัดและพัฒนาโครงสรางการ

บริหารสถานศึกษาใหเปนไปตาม

ระเบียบของ สอศ. 

3) พัฒนาระบบสารสนเทศ ของ 

สถานศึกษา ใหเปนปจจุบันและ

มีความถูกตองของขอมูลและนํา

การจัดการความรูมาใชในการ

พัฒนาการศึกษา 

4) พัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล การ

ปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิภาพ 

5) พัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาเขาสูการปฏิบัติงาน

ตามปกติของบุคลากรทุกระดับ 
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ดาน เปาหมายความสาํเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

4.2.2 การพัฒนาผูเรียน 

 

 

ผูเรียนมีการพฒันาคุณภาพ

ทางการเรียน มีศักยภาพและมี

คุณลักษณะพงึประสงคตาม

เกณฑมาตรฐานการศึกษา 

 1) จัดทาํระบบการดูแลนักเรียน

อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

2) จัดบริการตรวจสอบสารเสพ-

ติดใหกับผูเรียน 

3) จัดกิจกรรมสงเสริมดาน

วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และ

คานิยมที่ดีงามในวิชาชพีรวมทั้ง

ดานบุคลิกภาพและมนษุย

สัมพันธ 

4) จัดกิจกรรมสงเสริมการ

อนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม 

ประเพณี และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

5) ประสานเครือขายผูปกครอง 

และชุมชน เพือ่พัฒนา

คุณลักษณะอันพงึประสงคของ

ผูเรียน 

6) พัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสําเร็จการศึกษาที ่สถาน

ประกอบการหรือหนวยงาน  

พึงพอใจ 
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ดาน เปาหมายความสาํเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

4.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนการสอน   

สถานศึกษามหีลักสูตรฐาน

สมรรถนะและจัดการเรียนการ

สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

และจัดทําแผนการสอน ตาม

สมรรถนะวชิาชีพแตละชั้นป 

2) สงเสริมและสนับสนุนใหครู

จัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณา-

การโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3) สงเสริมและสนับสนุนใหครู

พัฒนาคุณภาพการสอน 

4) จัดงบประมาณสําหรับการ

จัดการเรียนการสอน ให

สอดคลองกับสภาพความเปน

จริงและตามความตองการ  

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

หลากหลาย เนนผูเรียนเปน  

สําคัญ และวัดผลประเมินตาม

สภาพจริง 

6) ปรับพื้นฐานผูเรียนใหมีความรู

ความเขาใจในหลักการดาน

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร

นํามาประยกุตใชในงานอาชีพได 

7) ปรับพื้นฐานผูเรียนใหมีความรู

ความเขาใจในหลักการส่ือสารทั้ง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

นํามาประยกุตใชในงานอาชีพได

อยางเหมาะสม 

8) พัฒนาความรูและทักษะการ

ใชเทคโนโลยทีี่จําเปนใน

การศึกษาคนควาและปฏิบติังาน

วิชาชพีไดอยางเหมาะสม 
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ดาน เปาหมายความสาํเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

4.2.4  การวิจยัและพัฒนา

ผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  

ส่ิงประดิษฐ  นวัตกรรมและ

งานวิจยั 

ผูเรียนและครูผูสอนทาํวิจยัและ

พัฒนาผลงานโครงงานทาง

วิชาชพี  ส่ิงประดิษฐและ

นวัตกรรม 

1) สงเสริมและสนับสนุนให

ครูผูสอนและนักเรียน นักศึกษา

ทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 

งานวิจยัและโครงงาน 

2) สงเสริมและสนับสนุนให

ครูผูสอนและนักเรียน นักศึกษา

ทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 

งานวิจยัและโครงงานท่ีมี

ประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ

นําไปเผยแพรระดับชาติ 

3) จัดงบประมาณสําหรับใชใน

การสราง พฒันา และเผยแพร

นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย 

และโครงงาน ใหสอดคลองกบั

ภารกิจตามนโยบายและตาม

ความตองการของผูทํา 

4) จัดกิจกรรมเผยแพรขอมูล

ขาวสารเกีย่วกับนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและ

โครงงานดวยวิธีการและชองทาง

ที่หลากหลาย 

4.2.5 การบริการทางวิชาการ

วิชาชพีแกชุมชนและสังคม 

 

บริการวิชาการและวิชาชีพแก

ชุมชนองคกรภาครัฐ เอกชนและ

หนวยงานตาง ๆ ตามนโยบาย

รัฐบาล และความตองการของ

ผูรับบริการ 

1) จัดกิจกรรม/โครงการ 

บริการวิชาชีพและฝกทักษะ

วิชาชพีใหกับประชาชนทุกระดับ 

2) จัดงบประมาณสําหรับ

กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ

วิชาชพีและฝกทักษะวิชาชีพให

สอดคลองกับภารกิจตาม

นโยบายและตามความตองการ 

ของประชาชน 
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ดาน เปาหมายความสาํเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

4.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ

แหลงการเรียนรู   

สถานศึกษามอีาคารสถานที ่

วัสดุฝก  ครุภัณฑ   ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัย

และจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ

การเปนแหลงเรียนรู 

1) พัฒนา ปรับปรุงและซอมแซม 

ระบบคอมพิวเตอร  ใหเหมาะสม

และเพียงพอกับจํานวนผูเรียน 

2) พัฒนา ปรับปรุง และ

ซอมแซม อาคารเรียน หองเรียน  

โรงฝกงาน  หองปฏิบัติการ ให

เหมาะสมและมีบรรยากาศเอื้อ

ตอการเรียนรู และเกิดประโยชน

สูงสุด 

3) พัฒนา ปรับปรุง และ

ซอมแซมศูนยวิทยบริการ ให

เหมาะสมเอ้ือตอการเปนแหลง

เรียนรู 

4) พัฒนา ปรับปรุง และ

ซอมแซม ครุภัณฑและอุปกรณ 

ใหเพียงพอ มคีวามเหมาะสม 

และทันสมัย  อยูในสภาพใชงาน

ไดดี 

5) จัดระบบความปลอดภัยของ

สภาพแวดลอม  ส่ิงอํานวยความ

สะดวก ที่เอ้ือตอการเรียนรู 

6) จัดระดมทรัพยากรจากแหลง

ตางๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการ

จัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

7) พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมีความทนัสมยั 

เพียงพอและเหมาะสมกับความ 
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ดาน เปาหมายความสาํเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  ตองการศึกษาคนควาของ

นักเรียน 

8) จัดสภาพแวดลอมภายใน

สถานศึกษา ใหนาอยู มีความ

ปลอดภัย เหมาะสมกับการเปน

แหลงเรียนรู 

4.2.7  การพฒันาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไดรับการพัฒนาดานวชิาการ

และวิชาชพี  มีคุณธรรม 

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

1) สงเสริมและสนับสนุนให

บุคลากรภายในสถานศึกษา

ไดรับการพัฒนาตามหนาทีท่ี่

รับผิดชอบ 

2) จัดกิจกรรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง 

3) สงเสริมและสนับสนุนครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหเขารับ

การพัฒนาจากหนวยงานตน

สังกัดและหนวยงานอ่ืน ๆ  

4.2.8 การสรางเครือขายความ

รวมมือในการจัดการศึกษา           

มีเครือขายความรวมมือในการ

จัดการศึกษาทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา                   

1) สรางเครือขายความรวมมอื

กับสถานประกอบการรวมกนัจัด

การศึกษา 

2) จัดหาผูเชีย่วชาญ 

ผูทรงคุณวุฒ ิหรือภูมิปญญา

ทองถิน่ มีสวนรวมในการพฒันา

ผูเรียน 

(ใหจัดทําจนครบเปาหมายความสําเร็จทกุขอและสอดคลองกับแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา) 
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4.3 มาตรการปองกันและควบคุมความเส่ียง  
                  
 เพื่อใหการบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเส่ียงจึง

กําหนดมาตรการปองกนัและควบคุมความเส่ียงดังนี ้
 

ดาน เปาหมายความสาํเร็จ มาตรการปองกันและควบคุม 

  4.3.1 ความเสี่ยงดานความ 

     ปลอดภัยของผูเรียน ครู และ 

     บุคลากรภายในสถานศึกษา    

ผูเรียน ครูและบุคลากรภายใน

สถานศึกษามคีวามปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

1) จัดระบบการปฏิบัติหนาที่เวร-

ยาม ในสถานศึกษา 

2) สรางจิตสํานึกการมีสวนรวม

ในการชวยดูแลความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินของ

สวนรวม 

  4.3.2 ความเสี่ยงดานการ

ทะเลาะววิาท                   

                                                  

ไมมีเหตุทะเลาะววิาทเกิดข้ึน

ภายในสถานศึกษา 

1) จัดระบบการดูแลผูเรียน และ

บุคลากรภายในสถานศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ ไดแก การ

มอบหมายหนาที ่การจัดทําคูมือ

ปฏิบัติงาน การเฝาระวัง  การ

ตรวจคนอาวธุ การกาํกับ 

ติดตาม และรายงานผล 

2) จัดกิจกรรมสรางเสริมการ

ทํางานรวมกัน การสรางความรัก 

ความผูกพนั ความเอ้ืออาทรตอ

กัน  ภายในสถานศึกษาอยาง

ตอเนื่องและเหมาะสม 

 4.3.3  ความเสี่ยงดานส่ิงเสพติด   

  

ไมมีส่ิงเสพติดภายใน

สถานศึกษา 

1) จัดระบบการดูแลผูเรียน และ

บุคลากรภายในสถานศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ ไดแก การ

มอบหมายหนาที ่ การจัดทาํ

คูมือปฏิบัติงาน  การคัดกรอง  

การเฝาระวัง  การตรวจคนและ

การตรวจสารเสพติด  การกาํกับ 
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  ติดตาม และรายงานผล 

2) จัดกิจกรรมใหความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับพิษภัยของส่ิงเสพ

ติด อยางตอเนื่องและเหมาะสม 

 4.4.4  ความเสี่ยงดานสังคม  

เชน  การต้ังครรภกอนวัยอันควร 

        

ผูเรียน ครูและบุคลากรภายใน

สถานศึกษาไมมีพฤติกรรมดานชู

สาว 

1) จัดระบบการดูแลผูเรียน และ

บุคลากรภายในสถานศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ ไดแก การ

มอบหมายหนาที ่การจัดทําคูมือ

ปฏิบัติงาน การคัดกรอง การเฝา

ระวัง การกาํกบัติดตาม และ

รายงานผล 

2) จัดกิจกรรมใหความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับเพศศึกษา อยาง

ตอเนื่องและเหมาะสม 

3) จัดกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติ

ตนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพอยาง

ตอเนื่องและเหมาะสม 

 4.4.5  ความเสี่ยงดานการพนัน 

     และการม่ัวสุม   

 

ผูเรียน ครูและบุคลากรภายใน

สถานศึกษาไมมีพฤติกรรมมั่วสุม

ดานการพนัน 

1) จัดระบบการดูแลผูเรียน และ

บุคลากรภายในสถานศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ ไดแก การ

มอบหมายหนาที ่การจัดทําคูมือ

ปฏิบัติงาน การคัดกรอง การเฝา

ระวัง การกาํกบัติดตาม และ

รายงานผล 

2) จัดกิจกรรมใหความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับโทษของการเลน

การพนัน อยางตอเนื่องและ

เหมาะสม 
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ดาน เปาหมายความสาํเร็จ มาตรการปองกันและควบคุม 

  3) จัดกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติ

ตนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพอยาง

ตอเนื่องและเหมาะสม 

(ใหจัดทําจนครบเปาหมายความสําเร็จทกุขออยางสอดคลองกับแผนการบริหารความเส่ียง) 

4.4 ระบบโครงสรางบริหาร 

 เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ  บุคลากรไดรวม

คิด รวมทาํ  รวมประเมนิผล  รวมปรับปรุง  จงึกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตาม

โครงสรางการบริหารงานดังนี ้ (แสดงแผนภูมิโครงสรางการบริหารของวิทยาลัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

นางเนาวรัตน    รัตนพันธ 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 

นายประชา  ฤทธิผล 
รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 

นายอภิชาติ  พิกุลทอง 
 รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

 

นายวิศาล  เมืองไพศาล 
รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายสุรินทร  ตําลิ่ม 
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

นางยุพิณ  นวลยอง 
งานบริหารงานทั่วไป 

นางเกษร  อินทรเตรียะ 
งานบุคลากร 

นายสุชาติ  รัตนสุภา 
งานพัสดุ 

นางยุพิณ  นวลยอง 
งานการบัญชี 

นางเรณู  คงเกิด 
งานการเงิน 

นายสมใจ  จิตรจํานอง 
งานอาคารสถานที่ 

นางอวยพร  แกวเพ็ง 
งานทะเบียน 

นางอรอุมา  ทองโอ 
งานประชาสัมพันธ 

นายเอกศักดิ์  อินทรเตรียะ 
งานวางแผนและงบประมาณ 

นายสุภาพ  ทองโอ 
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

นายบุญธรรม  คําแปน 
งานความรวมมือ 

นายเอกศักดิ์   สงวนคํา 
 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

นางสาวสุจินต  มิ่งขวัญ 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นายขจร  เหมจินดา 
 งานสงเสริมผลิตผล การคา และประกอบธุรกิจ 

นายสมพงศ  วรรณถนอม 
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

นางศรัญญา  บุญประเสริฐยิ่ง 
งานครูที่ปรึกษา 

นางนิตยศรี  สาครสวัสดิ์ 
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

นายวันชัย  เพชรนอย 
งานปกครอง 

นางสาวสุพร  ภูมิวาส 
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

นายสุรพงศ  มาถนอม 
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

นางปยธิดา  ศิริเลศ 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

นายวสันต  ดาราสูรย 
งานวัดผลและประเมินผล 

นางกันปหา  เกาเอี้ยน 
งานวิทยบริการและหองสมุด 

นายบุญรักษ  ฉายศิริวัฒนา 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายชูศักดิ์  วรรณปทุมจินดา 
งานสื่อการเรียนการสอน 

แผนกวิชา 

นายมาโนช   ตอเหลาคา  ชก. 
นายอวยชยั  ฐานะกาญจน  ชย.  
นายศุภรณ  กาญจนอารี       ชช 
นายศิระพงษ  หอมดํารงคศักดิ์   ทพ. 
นายสุมน  โสสมัน       ชฟ. 
นายบุญฤทธิ์   ทองโอ   ชอ. 
นายสุเชษฐ  อาจสมโภชน   ชส. 
นายโกศล   ชุมดี            เกษตร 
นางยอม   คําแปน          ประมง 
นางเกษร   อินทรเตรียะ  อาหาร 
นางนิตยศรี  สาครสวัสดิ์    ผาฯ 
นางลัดดา  ตั้งมณีสกุล   การบัญชี 
นางนัยนา  หอมดํารงคศักดิ์ การขาย 
  นางราศรี   นามโชติ         สามัญ 
นางสารภี   ขาวทอง    สัมพันธฯ 
นางสาวสุจินต  มิ่งขวัญ    คอมฯ 



. 

4.5  การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   
 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏบิัติตามขอเสนอแนะ 
4.5.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  

1) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพประจําปตามราย

มาตรฐานและตัวบงชี ้มีการกําหนดเปาหมาย

(ความคาดหวงั) ความสําเร็จตามตัวบงชี้ จัดทํา

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพใหไดคุณภาพ

ตามตัวบงชี้ทีก่ําหนด 

1) แตงต้ังคณะกรรมการพฒันาคุณภาพ

สถานศึกษา 

2) ประชุมคณะกรรมการฯ ศึกษาผลการประเมิน

ในแตละมาตรฐานและตัวบงชี้ วิเคราะหจุดเดน  

จุดดอย และจุดที่ควรพัฒนา     

3) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจําป 

โดยกําหนดเปาหมาย ความสําเร็จตามตัวบงชี้ 

จัดทําโครงการ/กิจกรรม/การดําเนินงาน ดวยการมี

สวนรวมของทุกฝาย 

4) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหมีความ

สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

2) จัดทําระบบและกระบวนการ การตรวจสอบ 

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของ

สถานศึกษาโดยมีระเบียบปฏิบัติและผูรับผิดชอบที่

ชัดเจน 

1) แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

2) ประชุมคณะกรรมการฯ จดัทําแผนงาน/

โครงการ  จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และโครงสราง

การบริหารระบบการติดตาม ตรวจสอบ 

3) รายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

3) จัดทําระบบและกลไกการประเมินระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ โดยมีแผนการ

ดําเนนิงานที่ชดัเจน  มีผูรับผิดชอบ และนาํผลการ

ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1) แตงต้ังคณะกรรมการประเมินระบบและกลไก

การประกนัคุณภาพ 

2) ประชุมคณะกรรมการฯ ศึกษาระบบและกลไก

การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดทํา

แผนงาน/โครงการ  จัดทาํคูมอืการปฏิบัติงาน และ

โครงสรางบริหารระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพ 

3) รายงานผลการประเมินและเสนอแนวทางการ

ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏบิัติตามขอเสนอแนะ 

4) สถานศึกษาควรเชิญภาคีและสถานประกอบการ

มารวมมือหรือทําขอตกลงในการจัดการศึกษาให

กวางข้ึนโดยมีแผนการจัดการศึกษารวมกนัในดาน

วิชาชพีหรือระบบทวิภาคี 

1.งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีและงานความ

รวมมือจัดทาํแผนงาน/โครงการ รวมกับสถาน

ประกอบการ 

2.รายงานผลการดําเนินงาน 

5) สถานศึกษาควรจัดทาํแผนพัฒนาครูทั้งดาน

ความรู/ประสบการณในวชิาที่สอนและกระบวนการ

เรียนรูที่ชัดเจน 

1.งานบุคลากรจัดทําแผนงาน/โครงการ รวมกับ

ครูผูสอน 

2.รายงานผลการดําเนินการ 

6) สถานศึกษาควรวางแผนใหหนวยงานวจิัยฯ

รวมกับฝายวิชาการประสานกับหนวยวิจัยภายนอก

พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐตาง ๆ ที่

สถานศึกษามคีวามชํานาญและนําผลงานที่ไดไป

พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมากย่ิงข้ึน 

1.งานวิจยัพฒันานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ  งาน

ความรวมมือ  และงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอนจัดทาํแผนงาน/โครงการ รวมกับ

หนวยงานวิจยัภายนอก 

2.รายงานผลการดําเนินการ 

4.5.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด  

1) สถานศึกษาควรติดตามนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาอยางตอเนื่อง 

1.งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานจัดทาํ

แผนงาน/โครงการ ติดตามนกัศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษา ในแผนปฏิบัติการประจําป 

2.ติดตามนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและจัดทํา

ฐานขอมูลใหเปนปจจุบนั 

3.รายงานผลการดําเนินการใหวิทยาลัยฯทราบ

อยางตอเนื่อง 

2) สถานศึกษาควรรายงานขอมูลของทุกแผนกวิชา

ใหสมบูรณและสอดคลองกบัขอกําหนดในตัวบงชี้

และเกณฑการประเมินตนเองตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา 

1.งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

จัดทําแผนงาน/โครงการ สรางความรู ความเขาใจ

การรายงานผลการประเมินคุณภาพแผนกวิชา ใน

แผนปฏิบัติการประจําป 

2.ติดตาม ตรวจสอบการประเมินคุณภาพของ

แผนกวิชา 

3.รายงานผลการดําเนินการใหวิทยาลัยฯทราบ

อยางตอเนื่อง 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏบิัติตามขอเสนอแนะ 

3) สถานศึกษาควรดําเนินการโครงการตาง ๆที่ดีอยู

แลวใหตอเนื่องและจัดระบบสารสนเทศใหเปน

หมวดหมูงายตอการรายงานตนสังกัด ศึกษาขอมูล

และเผยแพรสูสาธารณชนตอไป 

1.งานวางแผนและงบประมาณรวบรวมโครงการ

ตาง ๆ ที่มีผลการดําเนินการที่ดี มีคุณภาพ จัดทํา

เปนฐานขอมลู 

2.ประชุมชี้แจงใหผูรับผิดชอบโครงการ  

  -จัดทําโครงการ ในแผนปฏิบัติการประจําป 

อยางตอเนื่อง   

   -พัฒนาการดําเนนิงานและจัดระบบสารสนเทศ

ใหเปนหมวดหมูงายตอการรายงานตนสังกัด/

การศึกษาขอมูลและเผยแพรสูสาธารณชน 

4) สถานศึกษาควรใหผูรับผิดชอบดําเนนิงานการ

รายงานผลการปฏิบัติงานตางๆ อยางมีหลักฐาน

ชัดเจนและนาํเสนอวทิยาลัยใหเปนลําดับช้ัน การ

บังคับบัญชา 

1.งานบริหารงานทั่วไป จัดทาํคูมือการรายงานผล

การปฏิบัติงานตาง ๆ  

2.ประชุมชี้แจงใหบุคลากรทราบและถือเปนแนว

ปฏิบัติ 

3.ใหคําแนะนาํใหบุคลากรปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

5) ผูบริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายของ

สถานศึกษาควรเรงดําเนินการจัดระบบองคความรู 

การจัดการเรียนรู สรางเครือขายเพื่อเผยแพรใหมี

ความกาวหนาตอไป 

1.งานศูนยขอมูลสารสนเทศจัดทําแผนงาน/

โครงการ จัดระบบองคความรูและสรางเครือขาย

การพัฒนาและเผยแพรออกสูสาธารณชน ใน

แผนปฏิบัติการประจําป 

2.จัดทําฐานขอมูลองคความรูและเครือขายที่

เกี่ยวของ 

3.รวบรวมองคความรูจัดทาํเปนส่ือเผยแพรดวย

วิธีการและชองทางที่หลากหลาย 

4.รายงานผลการดําเนินการใหวิทยาลัยฯทราบ

อยางตอเนื่อง 

4.5.3  การประเมินคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษา 

 

1).จัดหาแหลงเรียนรูเพิ่มเติมที่หลากหลายทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

1) ประชุมแผนกวชิา  

2) สํารวจแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

3) จัดทําแผนงาน/โครงการ  



 
 

 

- 72 -

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏบิัติตามขอเสนอแนะ 

2) จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 

1) ประชุมแผนกวชิา  

2) สํารวจความตองการแรงงานของสถาน

ประกอบการ 

3) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ

ความตองการของสถานประกอบการ 

3) จัดหาผูเชีย่วชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญา

ทองถิน่ รวมจัดการเรียนการสอน และพัฒนา

ผูเรียน 

1) ประชุมแผนกวชิา  

2) สํารวจผูเชีย่วชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญา

ทองถิน่ ที่ตรงกับความตองการและสามารถเขารวม

จัดการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียน 

3) จัดทําแผนงาน/โครงการ 

4) จัดทําแผนงบประมาณสนับสนนุดานการจัดการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 

1) ประชุมแผนกวชิา  

2) จัดทําประมาณการงบประมาณในการจัดการ

เรียนการสอนของแผนกวิชาที่สอดคลองกบัสภาพ

ความเปนจริง 

3) จัดทําแผนงาน/โครงการ 

5) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใน

ระดับ ปวช. ใหไดคุณภาพและมาตรฐานตาม

เกณฑที่กําหนด 

1) ประชุมแผนกวชิา  

2) ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใน

ระดับ ปวช.ของแผนกวิชา  วเิคราะหจุดเดน  จุด

ดอย และจุดทีค่วรพัฒนา    

3) จัดทําแผนงาน/โครงการ 

6) ศึกษาวจิัยเกี่ยวกบัผูเรียนไมสําเร็จการศึกษาใน

ระยะเวลาทีห่ลักสูตรกําหนด 

1) ประชุมแผนกวชิา  

2) ศึกษา วิเคราะห สาเหตุ/ปญหาของผูเรียนที่ไม

สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

3) จัดทําแผนงาน/โครงการ 
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ตอนที่  5 
การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ            

 ขอกําหนดที ่ 1.1 ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกจิสังคมและ

เทคโนโลยทีี่เปล่ียนแปลงไป  

ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันป 

 ความตระหนกั  สถานศึกษามีความตระหนักในการที่จะพัฒนามาตรฐานการเรียนรูใหมี

คุณภาพในดานวิชาชีพโดยมุงเนนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามเกณฑที่กาํหนดในแตละชั้นป 

โดยไดมีการจดัการเรียนการสอนเพื่อแกไขและลดจํานวนผูเรียนที่มีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ และยัง

เปนการยกระดับคุณภาพในการเรียนการสอนและคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใหเปนที่ยอมรับใน

ชุมชน 

ความพยายาม   สถานศึกษาไดมีการวางแผนและดําเนินการพฒันาผูเรียนอยางเปนระบบและ

เปนกระบวนการเพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามเกณฑที่กาํหนดตามช้ันป ดังนี ้

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และประชุมผูปกครอง เพื่อสรางความเขาใจดานการจัด

การศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล 

2. มีการจัดทําและแจกคูมือนักเรียน  นกัศึกษา ซึ่งในคูมอืไดประมวลสาระทีน่ักเรียน นักศึกษา

และผูปกครอง ควรทราบ รวมถึงเกณฑการวัดและประเมินผลในแตละระดับ 

3. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นกัศึกษาอยางใกลชดิ โดยใหครูทีป่รึกษาทุก

หองเรียนมกีารพบปะครูที่ปรึกษาทุกวนัหลังเลิกแถว เพือ่ใหครูที่ปรึกษาไดพบปะพดูคุยและใหความ

ชวยเหลือแกนกัเรียน นกัศึกษาไดตามความเหมาะสม 

4. สงเสริมใหครูไดพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนทกัษะกระบวนการ ใหผูเรียนไดมีสวน

รวมในกิจกรรมการเรียน การสอน เนนการประเมินตามสภาพจริง สงเสริมใหครูแกปญหาในการจดัการ

เรียน การสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชัน้เรียน 

 สัมฤทธิผล จากการที่สถานศึกษา ไดมีความตระหนักและพยายามจัดทําโครงการในการ

พัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กาํหนดตามช้ันป  

คิดเปนรอยละ  84.98  ผลสัมฤทธ์ิตัวบงชีน้ี้อยูในเกณฑ ดี 
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 ตัวบงที่ชี้ 2  รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู 

(ไมมีการประเมินในตัวบงชี้นี้) 

ตัวบงชี้ที่  3  รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร  มาใช

แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

 ความตระหนัก   สถานศึกษาไดดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนทุกคนจัดการ

เรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียน  จัดทําผลงาน  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  โครงงาน  โครงการ

วิชาชีพ  โดยนําความรูที่ไดจากการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปประยุกตใชในการ

แกปญหาอยางเปนระบบ  และนําหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คือ การเก็บรวบรวมขอมูลการ

นําเสนอขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและการตีความหมายของขอมูล  นํามาใชในการวิจัย  และการ

ถายทอดองคความรูตาง ๆ  อยางมีระบบ  

ความพยายาม   สถานศึกษาไดกําหนดนโยบายใหทุกแผนกวิชาดําเนินการ ดังนี ้

1.กําหนดใหทกุแผนกวิชาเนนใหผูเรียนเหน็ความสําคัญของหลักการทางวิทยาศาสตร  และ

คณิตศาสตร 

 2.มีนโยบายใหครูผูสอนทกุคนนําหลักการทางวิทยาศาตรและคณิตศาสตรบูรณาการลงใน

แผนการสอนทุกรายวิชา 

3.สงเสริมใหผูเรียนนาํหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชในการจัดทําผลงาน 

นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  โครงงาน  โครงการวชิาชีพ 

  สัมฤทธิผล  สถานศึกษามจีํานวน  นักเรียน  นกัศึกษาทั้งหมด  1,694  คน  มีผูเรียนที่

สามารถประยกุตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาในการปฏิบัติงาน

อาชีพอยางมีระบบ  จาํนวน  1,533  คน  คิดเปนรอยละ  90.50   ผลสัมฤทธ์ิของตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ดี 
 
ตัวบงชี้ที ่ 4  รอยละของผูเรียนทีม่ีทกัษะในการส่ือสาร  ดานการฟง  การอาน  การเขียน  และการ

สนทนาทั้งภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดตระหนักวาทักษะการส่ือสารมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต  

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยกําหนดใหครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนแบบบูรณาการใน

รายวิชาตางๆ รวมกับวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พัฒนาแหลงการเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนการสอน
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ในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเปนการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในดานการฟง พูด อาน 

เขียนและการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 ความพยายาม สถานศึกษาไดใหครูผูสอนไดดําเนินการพัฒนาผูเรียน เพื่อใหมีทักษะในการ

ส่ือสารดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเ ขียน  รวมถึงการสนทนาทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ ดังนี้ 

 1. ดําเนินจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ ที่รณรงคและสงเสริมทักษะภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ อาทิเชน โครงการรักษภาษาไทย กิจกรรมศิลปะการพูดในที่ชุมชน โครงการเขาคาย

ภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาส่ือการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

 2.  ดําเนินการพัฒนาแหลงการเรียนรูที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ 

 สัมฤทธิผล  จากความตระหนักและความพยายามของสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมี

ทักษะทางภาษา  ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

และการสนทนาภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหกับผูเรียนทุกระดับทุกช้ันป เปนผลใหผูเรียนมีทักษะ

รอยละ 73.43  ผลสัมฤทธ์ิตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ พอใช 

ตัวบงชี้ที่  5  รอยละของผูเรียนที่มีความใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ

ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

 ความตระหนัก  วิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญ  ในการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ

ใชความรู และเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควา และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม โดย

วิทยาลัยไดมุงเนนใหทุกแผนกวิชานําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน ใหเกิดประสิทธิภาพ

มากที่สุด ควบคูไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อใหการพัฒนาการใช

เทคโนโลยีสอดคลองกับวิสัยทัศนที่วางไว และสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 และ 6 ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมี

คุณภาพ มาตรฐาน และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี  ดังกลยุทธ

ที่วาดวย  

- สงเสริมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือ นวัตกรรม มาใชในการเรียนการสอน  เสริมสรางทักษะ

การเปนผูประกอบการ 

- สงเสริมการนาํองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

และการเรียนการสอน 
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- สงเสริมใหนําความรู เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ และนวตักรรม ไปใชพัฒนาอาชีพ จดสิทธิบัตร 

และพัฒนาสูเชิงพาณิชย 

ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาดานการใชเทคโนโลยีในการศึกษาคนควาและการปฏิบัติงานวิชาชีพที่

เหมาะสมสูนักเรียนนักศึกษาตอไป 

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยทีี่

จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม ดังนี ้

1. พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

2. จัดซื้อครุภัณฑคอมพวิเตอร เพียงพอตอการใหบริการแกนักเรียนนกัศึกษา 

3. จัดใหมหีองศูนยบริการอนิเตอรเน็ตแกนักเรียนนกัศึกษา 

4. จัดใหมหีองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกลางใหบริการแกนักเรียนนกัศึกษา และครู ในการเรียน   

    การสอน 

5. สงเสริมใหทุกแผนกวิชานําเทคโนโลยมีาใชในการจดัการเรียนการสอน เชน ใชโปรแกรม  

สําเร็จรูปตางๆ และใชส่ือจากอินเตอรเน็ตมาพฒันาใชในการเรียนการสอน เปนตน 

6. สงเสริมใหครูและนักเรียนนกัศึกษารวมกันผลิตส่ือการเรียนรูดวยอิเล็กทรอนกิส 

7. สงเสริมใหนักเรียนนกัศึกษามีความรูความเขาใจ และใชประโยชนจากเว็บไซด V-cop 

8. สงเสริมใหนักเรียนนกัศึกษาทกุแผนกวชิาไดประกวดผลงานส่ิงประดิษฐรายวิชาโครงการ 

 สัมฤทธิผล จากการที่สถานศึกษาไดมีความตระหนัก ความพยายาม และไดดําเนินการ

พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถใชความรู และเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควา และปฏิบัติงาน

วิชาชีพไดอยางเหมาะสม มีจํานวนผูเรียนที่สามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา 

(อินเตอรเน็ต/โปรแกรมสําเร็จรูป) คิดเปนรอยละ 100.00  ผลสัมฤทธ์ิตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ดี  

ตัวบงชี้ที ่6  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม คุณธรรม  จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ

ที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาตระหนักดีวาการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและ

คานิยมทีดีในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดีและเปนส่ิงสําคัญเพราะเปนการ

พัฒนาผูเรียนดานรางกายและจิตใจ  ใหสามารถทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดดําเนินการวางแผนพัฒนาผูเรียน  ใหมีคุณธรรมจริยธรรม  

คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธ  โดยการมอบหมายใหครูบูรณา-
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การปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอน  ประเมินคุณธรรมจริยธรรมในวิชาเรียน  รอยละ 30 

ของคะแนนทั้งหมด  สงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆ  นํานโยบาย 3D มาพัฒนาผูเรียน อยางเปนระบบ มี

การประเมินผลคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนที่หลากหลาย เชน ประเมินจากพฤติกรรมการเขาแถว  การ

เขาเรียน  การเขารวมกิจกรรม  การทํางานรวมกันของผูเรียน  ภาวะผูนํา  การแตงกาย  ความรับผิดชอบ

และประเมินจากผลการตรวจสารเสพติด  เปนตน  และนําผลไปพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 

 สัมฤทธิผล รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม และคานิยมที่ดีในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

และมีมนุษยสัมพันธที่ดี  คือ ระดับ ปวช. รอยละ 77 และระดับ ปวส. รอยละ 87 รวมทั้ง 2 ระดับ รอยละ 

88.02 ผลสัมฤทธ์ิของตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ดี 

ตัวบงช้ีที่  7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 ความตระหนัก สถานศึกษาใหความสําคัญกับระบบการดูแลและใหความชวยเหลือแก

นักเรียน เพื่อใหครูที่ปรึกษาและครูผูสอนสามารถแกปญหาตาง ๆ ไดทันทวงทีเปนปจจัยที่ชวยสงเสริม

สนับสนุนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีและสําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่กําหนดได 

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดมีการวางแผนและดําเนนิการพัฒนาผูเรียนเพื่อใหผูเรียน

สามารถสําเร็จการศึกษาตามเกณฑการสาํเร็จการศึกษา  ดังนี ้

1.  จัดทําโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง 

2.  จัดทําโครงการสอนซอมเสริมในรายวิชาตาง ๆ 

3.  มีการจัดการเรียน การสอนในภาคฤดรูอนใหแกนกัเรียน นักศึกษา 

4.  จัดทําโครงการรณรงคสงเสริมการอานและคนควาหาความรูดวยตนเอง 

5. จัดทําโครงการกิจกรรมครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา 

6. จัดทําโครงการจัดเตรียมผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงาน 

7. จัดทําโครงการพี่สอนนองเพื่อนสอนเพือ่น 

8. จัดทําโครงการแขงขันทักษะทางวิชาชีพ 

9. จัดทําโครงการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพงึประสงค 

 สัมฤทธิผล สถานศึกษาไดสรางความตระหนัก ความพยายามและไดดําเนินการพัฒนา

ผูเรียนเพื่อใหเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาจาก

จํานวนผูเรียนระดับช้ัน ปวช. แรกเขาทั้งหมดจํานวน  642  คน มีผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่
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กําหนดจํานวน  223  คน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ  2554 (ยังอนุมัติ รบ.จบ ไมหมดเพราะ ยังแกกิจกรรม

และเรียนภาคฤดูรอน)  คิดเปนรอยละ  61.43  ผลสัมฤทธ์ิตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ  พอใช 

ตัวบงชี้ที ่ 8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

 ความตระหนัก สถานศึกษาใหความสําคัญกับระบบการดูแลและใหความชวยเหลือแก

นักเรียน เพื่อใหครูที่ปรึกษาและครูผูสอนสามารถแกปญหาตาง ๆ ไดทันทวงทีเปนปจจัยที่ชวยสงเสริม

สนับสนุนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีและสําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่กําหนดได  

ความพยายาม สถานศึกษาไดมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนเพ่ือใหผูเรียน

สามารถสําเร็จการศึกษาตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  ดังนี้ 

1. จัดทาํโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง 

2. จัดทาํโครงการสอนซอมเสริมในรายวิชาตาง ๆ 

3. มีการจัดการเรียน การสอนในภาคฤดูรอนใหแกนักเรียน นักศึกษา 

4. จัดทาํโครงการรณรงคสงเสริมการอานและคนควาหาความรูดวยตนเอง 

5. จัดทาํโครงการกิจกรรมครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา 

6. จัดทาํโครงการจัดเตรียมผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงาน 

7. จัดทาํโครงการพี่สอนนองเพื่อนสอนเพือ่น 

8. จัดทาํโครงการแขงขันทักษะทางวิชาชีพ 

9. จัดทาํโครงการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพงึประสงค 

 สัมฤทธิผล จากความตระหนัก ความพยายามและการพัฒนาผูเรียนเพื่อใหเปนผูสําเร็จ

การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาทําใหจํานวนผูเรียนระดับชั้น ปวส. 

แรกเขาทั้งหมดจํานวน  203 คน มีผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่กําหนดจํานวน 125 คน ณ วันที่  

15 กุมภาพันธ 2554 (ยังอนุมัติ รบ.จบ ไมหมดเพราะ ยังแกกิจกรรมและเรียนภาคฤดูรอน) คิดเปน            

รอยละ  65.79  ผลสัมฤทธ์ิตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ  พอใช 

ตัวบงชี้ที ่ 9  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพ  ที่ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอน  โดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงตลอดหลักสูตร  เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาในแตละ
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สาขาวิชามีความรู  มีทักษะ  ในวิชาชีพ  และเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพในสาขาวิชาที่ตนสําเร็จ

การศึกษา  อีกทั้งมีโครงการแขงขันทักษะวิชาชีพทุกสาขาวิชาเพื่อพัฒนาผูเรียน  ทั้งในระดับสถานศึกษา  

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  และระดับประเทศ  รวมทั้งผูสําเร็จการศึกษาจะตองไดรับการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาชีพ 
 

 ความพยายาม  ใหครูผูสอนไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ตามแผนจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะวิชาชีพ  และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีการวัดผลและ

ประเมินผลตามสภาพจริงตลอดหลักสูตรในทุกรายวิชา  มุงเพื่อใหผูเรียนมีความรู  ความสามารถ  

ทักษะฝมือตามสมรรถนะวิชาชีพ  มีการแขงขันทักษะวิชาชีพเพื่อใหผูเรียนฝกฝนและพัฒนาฝมือ  มีการ

มอบเกียรติบัตรและรางวัลใหกับผูเขาแขงขันและผูชนะการแขงขัน  ผูเรียนทุกคนที่จะจบการศึกษาตอง

ไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา  ทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ 

สัมฤทธิผล  ผูเรียนผานเกณฑประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของทุก

สาขางาน  รอยละ  92.92  ของจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด  ผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ดี 

ตัวบงช้ีที่  10  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ที่ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

 ความตระหนัก สถานศึกษาไดกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอน  โดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงตลอดหลักสูตร  เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาในแตละ

สาขาวิชามีความรู  มีทักษะ  ในวิชาชีพ  และเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพในสาขาวิชาที่ตนสําเร็จ

การศึกษา  อีกทั้งมีโครงการแขงขันทักษะวิชาชีพทุกสาขาวิชาเพื่อพัฒนาผูเรียน  ทั้งในระดับสถานศึกษา  

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  และระดับประเทศ  รวมทั้งผูสําเร็จการศึกษาจะตองไดรับการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาชีพ  

ความพยายาม ครูผูสอนไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ตาม

แผนจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะวิชาชีพ  และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการวัดผลและ

ประเมินผลตามสภาพจริงตลอดหลักสูตรในทุกรายวิชา  มุงเพื่อใหผูเรียนมีความรู  ความสามารถ  

ทักษะฝมือตามสมรรถนะวิชาชีพ  มีการแขงขันทักษะวิชาชีพเพื่อใหผูเรียนฝกฝนและพัฒนาฝมือ  มีการ

มอบเกียรติบัตรและรางวัลใหกับผูเขาแขงขันและผูชนะการแขงขัน  ผูเรียนทุกคนที่จะจบการศึกษาตอง

ไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา  ทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ 
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 สัมฤทธิผล ผูเรียนผานเกณฑประเมนิมาตรฐานวิชาชพีระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง

ของทุกสาขางาน รอยละ 100.00  ของจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด  ผลสัมฤทธ์ิของตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ  ดี 

ตัวบงชี้ที่ 11  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระและ

ศึกษาตอภายใน  1  ป 

 ความตระหนัก สถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการเรียนการสอน  การสราง

ทัศนคติที่ดีในการดํารงชีวิต  เสริมสรางระเบียบวินัย รวมทั้งการดูแลและใหความชวยเหลือแกนักเรียน  

นักศึกษาทั้งดานการเรียนและความประพฤติ  เพื่อใหนักเรียน  นักศึกษา  มีความรู  ความสามารถทาง

วิชาชีพตามหลักสูตร  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีและสําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่กําหนด  โดยมีทั้ง

ความรู  ความสามารถทางวิชาชีพ  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  และการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา 

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดจัดการเรียนการสอนที่เนนทั้งทางดานทฤษฏีและการปฏิบัติ  

นํานักเรียน  นักศึกษา  ไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ  สงนักเรียน นักศึกษาฝกงาน  เพื่อพัฒนา

และสงเสริมผูเรียนทางดานวิชาการ  จัดศูนยการเรียนรูภายในสถานศึกษา เชน โรงฝกงานแผนกวิชา

ตางๆ  ศูนยวิทยบริการ  สําหรับการศึกษาคนควาความรูจากส่ือตางๆ  เชน อินเทอรเน็ต เพื่อใหนักเรียน 

นักศึกษามีความรอบรู  มีทักษะฝมือในสาขาอาชีพ  สามารถสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ และไดจัด

กิจการรมสรางเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ความมีวินัย ความเสียสละ  เชน คายคุณธรรม  การอบรม  

จริยธรรม  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  เปนตน  เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูควบคูคุณธรรมและ

ดําเนินการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาตามโครงการ 

 สัมฤทธิผล  จากการดําเนินการทั้งทางดานวิชาการ  และการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมใหกับ

นักเรียน  นักศึกษาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอของสถานศึกษา  และการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา  

ทําใหรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ 

ภายใน 1 ป  จากสถานศึกษา  รอยละ 94.74  ผลสัมฤทธ์ิตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑดี  

ตัวบงชี้ที่ 12  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคขอผูสําเร็จ

การศึกษา 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของความพึงพอใจของสถานประกอบการที่

มีตอผลผลิตคือ  นักเรียน  นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา  จึงจัดการเรียนการสอนที่เนนให

ผูเรียนมีความรูในวิชาชีพทั้งทางทฤษฎีและสามารถปฏิบัติงานไดจริงโดยควบคูกับการจัดกิจกรรมตางๆ

และการอบรม  ดานคุณธรรม  จริยธรรม อยางตอเนื่องตลอดหลักสูตรใหผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนมีความรู  
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ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  อันเปนคุณธรรม ที่

พึงประสงคของสถานประกอบการ 

 ความพยายาม  

1. สถานศึกษาจัดแผนการเรียนรูที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ใหนักเรียน ไดรับทั้งความรู

และมีคุณธรรม  จริยธรรม 

2. สถานศึกษาจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะ  เพื่อใหนักเรียน  นักศึกษามีความรูทางวิชาชีพ

ตามหลักสูตร 

3. สถานศึกษาจัดสงนักเรียน นักศึกษาทั้งหลักสูตร ปวช.และ ปวส. ฝกงานในสถาน

ประกอบการ 

4. สถานศึกษากําหนดใหประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  นักเรียน นักศึกษาทุกคนในทุก

รายวิชาตลอดหลักสูตร 

5. สถานศึกษาจัดการอบรมดานคุณธรรม  จริยธรรม ใหกับนักเรียน  นักศึกษา เชนคาย

คุณธรรม  การอบรมหนาเสาธง  การบําเพ็ญประโยชน  การรวมกิจกรรมประเพณีทางศาสนาในวัน

สําคัญตางๆ  เปนตน 

 สัมฤทธิผล สถานประกอบการ  บริษัท และหนวยงานมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะที่พึง

ประสงค  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา  จากสถานศึกษา 

เฉล่ีย  4.38  ผลสัมฤทธ์ิตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี ้
เกณฑเชิง
ปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการ
ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 
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ตัวบงชี ้
เกณฑเชิง
ปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการ
ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1. รอยละของผูเรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตามเกณฑทีก่ําหนด 

ตามชั้นป 

- ดี >74  

- พอใช 60-74  

- ปรับปรุง < 60 

รอยละ 84.98 ระดับดี 

2.  รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทยีบโอนผล

การเรียนรู(เทยีบกับผูยืน่คํารอง) 

 

- ดี >74  

- พอใช 60-74  

- ปรับปรุง < 60 

- - 

3.  รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกต

หลักการทางวทิยาศาสตร  

และคณิตศาสตร มาใชแกปญหา 

ในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

- ดี >74  

- พอใช 60-74  

- ปรับปรุง < 60  

 รอยละ 90.50 ระดับดี 

4.  รอยละของผูเรียนที่มทีักษะในการส่ือสาร 

ดานการฟง การอาน การเขียน และการ

สนทนา ทัง้ภาษาไทย 

และภาษาตางประเทศ 

- ดี >74  

- พอใช 60-74  

- ปรับปรุง < 60 

 

รอยละ 73.74 ระดับพอใช 

5.  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใช

ความรูและเทคโนโลยทีี่จําเปน 

ในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชพีได

อยางเหมาะสม 

- ดี >74  

- พอใช 60-74  

- ปรับปรุง < 60  

รอยละ 100.00 ระดับดี 

6.   รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  

คานิยมที่ดีงามในวิชาชพี  มีบุคลิกภาพที่

เหมาะสม   และมีมนษุยสัมพันธที่ดี 

- ดี >74  

- พอใช 60-74  

- ปรับปรุง < 60  

 รอยละ 88.02 ระดับดี 

7.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามเกณฑ 

การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

- ดี >74  

- พอใช 60-74  

- ปรับปรุง < 60  

 

 รอยละ 61.43 ระดับพอใช 
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ตัวบงชี ้
เกณฑเชิง
ปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการ
ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

8.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ 

การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

- ดี >74  

- พอใช 60-74  

‐ ปรับปรุง < 60  

 

รอยละ 65.79 ระดับพอใช 

9. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >74  

- พอใช 60-74  

‐ ปรับปรุง < 60  

รอยละ 92.92 ระดับดี 

10.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ที่ผานการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >59  

- พอใช 50-59  

- ปรับปรุง < 50  

รอยละ 100.00 ระดับดี 

11.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา

ในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 

และศึกษาตอภายใน 1 ป 

- ดี >59  

- พอใช 50-59  

- ปรับปรุง < 50  

รอยละ 94.74 ระดับดี 

12.  ระดับความพงึพอใจของสถาน

ประกอบการ  ที่มีตอคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค  

ดานคุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จ

การศึกษา 

- ดี 4.00-5.00  

- พอใช 3.50-3.99  

- ปรับปรุง 1.00-3.49  

 

เฉล่ีย 4.38 

 

ระดับดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 1 ระดับดี 

 
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 

     ตัวบงชี้  1, 3, 5, 6, 9,10,11.12 

จุดที่ตองพัฒนา  ไดแก 

     ตัวบงชี้  4,7,8 
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มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ที่  13  รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 

 ความตระหนัก สถานศึกษาไดสงเสริมและสนับสนุนใหทุกแผนกวิชาจัดการเรียนการสอน

ตามโครงสรางของหลักสูตรโดยมุงเนนใหจัดหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ  เพื่อผลิตนักเรียน  นักศึกษา  

ใหมีความรู  ความสามารถ  มีทักษะ  ตามความตองการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ดังนี้ 

 1. สํารวจความตองการของสถานประกอบการและชุมชน 

 2. รวมประชุมปรึกษาหารือกับแผนกวิชา  โดยแจงนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  ที่มุงเนนผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา 

 3. จัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะเสนอตอสถานศึกษา  เพื่อขออนุมัติ  และดําเนินการจัดทํา

แผนการเรียน 

 4. รายงานการใชหลักสูตรและประเมินผล 

 5. นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตอไป 

 สัมฤทธิผล  สถานศึกษามีจํานวนรายวิชาทั้งหมดตลอดหลักสูตร จํานวน 497 รายวิชา                

มีจํานวนการพัฒนาตามหลักสูตรสมรรถนะที่มีคุณภาพ จํานวน 497 รายวิชา คิดเปน รอยละ100.00  

ผลสัมฤทธ์ิตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ดี 

ตัวบงชี้ที ่ 14  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดกําหนดนโยบายใหครูผูสอนทุกคน  ดําเนินการจัดการเรียน

การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมอันพึงประสงคและ

นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  มีการปรับวิธีเรียนเปล่ียน

วิธีสอน  ปฏิรูปวิธีสอบเพื่อผลิตกําลังคนใหตรงตามความตองการของลาดแรงงาน  อีกทั้งตองการให

นักเรียน  นักศึกษา  เปนคนเกง  คนดีและมีความสุข 

 ความพยายาม    
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง โครงการพัฒนาครู การเขียนแผนการจัดการเรียนรูมุงเนน

สมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ หองโสตทัศนศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพ

นครศรีธรรมราช  ระหวางวันที่  29-30  มีนาคม  2553  ใหแกครูผูสอนทุกคน 
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2. มีนโยบายใหครูทุกคนจัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการโดยนอมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงลงในแผนการสอนทุกรายวิชา 

3. มีการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอน 

4. นําผลการนิเทศติดตามมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 สัมฤทธิผล  สถานศึกษามีจํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด 671 รายวิชา  มีจํานวนแผนการ

เรียนรูแบบบูรณาการจํานวน  505 รายวิชา คิดเปนรอยละ 75.25 ผลสัมฤทธ์ิตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ดี 

ตัวบงชี้ที ่ 15  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 

  ความตระหนัก   สถานศึกษาไดจัดทําแบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ

สอนของครูทุกคน เพื่อตองการที่จะวัดความพึงพอใจของผูเรียนตอครูผูสอนในดานตางๆ คือ ดานความรู  

ความสามารถในรายวิชาที่สอน  ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอนการใชส่ือการ

สอน  ตลอดจนการวัดและการประเมินผล 

 ความพยายาม   สถานศึกษาไดมอบหมายใหแผนกวิชาดูแลติดตามการปฏิบัติการสอนของ

ครูอยางใกลชิด  อํานวยความสะดวกในการจัดหา  จัดซ้ือวัสดุ  ครุภัณฑ  เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียน

การสอน  ตลอดจนสนับสนุนใหครูผูสอนทุกคนไดมีโอกาสเขารับการอบรมในเร่ือง หลักการสอน  เทคนิค

การสอน  เทคนิคการสรางและการใชส่ือการสอน  เทคนิคการถายทอดความรู  การวัดและการ

ประเมินผล  โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพ

การสอนของครู 

 สัมฤทธิผล  ระดับความพงึพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพของครูผูสอน  คาเฉลี่ย  4.54

ผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้นี้อยูในระดับ ดี 

ตัวบงช้ีที่  16  รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก  อุปกรณ  สําหรับการจัดการเรียน

การสอนอยางเหมาะสม 

 ความตระหนัก สถานศึกษาไดเล็งเห็นวาการจัดการสอนวิชาชีพใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ผูเรียน จะตองมีการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุฝกอยางเพียงพอ  โดยสถานศึกษาไดจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําป  และไดจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซื้ออุปกรณใหแตละแผนกอยางเพียงพอ 

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  โดยจัดสรรงบประมาณสําหรับ

การจัดซ้ือวัสดุฝก  โดยคํานึงถึงงบประมาณรายหัว  แตละสาขางาน  นอกจากนั้นสถานศึกษายังได
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จัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการเรียนการสอนระยะส้ัน 108 อาชีพ การบริการชุมชน  และ

งบประมาณสําหรับจัดทํานวัตกรรม โครงงาน  วิจัยและส่ิงประดิษฐ  อีกดวย 

 สัมฤทธิผล  สถานศึกษาไดจัดสรรงบประมาณจัดซ้ืออุปกรณ  สําหรับการเรียนการสอน  เมื่อ

เทียบกับงบดําเนินงานของสถานศึกษา  คิดเปนรอยละ 10.77 ผลสัมฤทธ์ิตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ พอใช   

ตัวบงชี้ที ่ 17  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

 ความตระหนัก สถานศึกษาเห็นความสําคัญและความจําเปนในการจัดระบบคอมพิวเตอรให

เหมาะสมและเพียงพอตอจํานวนผูเรียนทุกกลุม  เพื่อใชในการเรียนการสอน  และการศึกษาคนควา  

การสื่อสาร  ดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพผูเรียนให

ใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม  เพียงพอและเกิดประโยชนสูงสุด 

 ความพยายาม   

1. วางแผนการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรโดยมีการประชุมหารือเพื่อวิเคราะหจํานวน

ผูเรียนตอกลุม  กับจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรตอหอง  เพื่อใหเพียงพอตอผูเรียน 

 2. จัดตารางการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอยางเปนระบบมีการกําหนด วัน เวลา  ใชหอง  

ผูใช  ผูรับผิดชอบ  ที่ชัดเจน 

 3. ตรวจเช็คสภาพเคร่ืองคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง  เพื่อใหเคร่ืองคอมพิวเตอรอยูในสภาพที่ใช

งานไดทุกเคร่ืองกับทุกกลุมผูเรียน 

 4. ประเมินผลการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยการสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของ

ผูเรียน 

 5. นําผลการประเมินพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอมากข้ึนโดยการจัดทํา

โครงการซอมบํารุงรักษาและโครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 สัมฤทธิผล จากความตระหนักและความพยายามทําใหระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา

มีความเหมาะสมและเพียงพอ  กลาวคือ ในแตละคร้ังของการเรียนในรายวิชา ที่ใชเคร่ืองคอมพิวเตอร

จํานวนผูเรียนตอเคร่ืองคอมพิวเตอร คือ 1:1 ผลสัมฤทธ์ิตัวบงชี้อยูในเกณฑ ดี 

ตัวบงชี้ที ่18  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน  หองปฏิบติัการ  

โรงฝกงาน พืน้ที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกบัวิชาที่เรียน มีบรรยากาศทีเ่อ้ือตอการเรียนรู  และเกิด

ประโยชนสูงสุด 



 
 

 

- 87 -

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดสรางความตระหนักใหครูจัดหองเรียนใหมีบรรยากาศที่เอ้ือ

ตอการเรียนรูและเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  และใชพื้นที่ตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด  ทั้งนี้เปนสวนหนึ่งที่

ทําใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน  ถึงเปนปจจัยสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 ความพยายาม ดําเนินการตามระบบของ Demming คือ  PDCA  ดังนี้ 

 1. วางแผนการใชพื้นที่ปฏิบัติงานตางๆ  ใหเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 

2. มีการใชหองเรียนตามตารางการใชหองเรียนพรอมทั้งจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก  

ครุภัณฑประจําหอง  ตามความเหมาะสม และกําหนดขอตกลงในการใชหองเรียน เพื่อความเปน

ระเบียบเรียบรอย    

3. มีการติดตามประเมินผลการใชหองเรียนโดยผูเรียนทุกภาคการศึกษา 

 4. นาํผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหองเรียน  ตามความเหมาะสม 

 สัมฤทธิผล จากการที่สถานศึกษามอบหมายใหแผนกวชิาแตละสาขา ไดดําเนินการจัด

หองเรียน  หองปฏิบัติการใหมีบรรยากาศทีเ่อ้ือตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีการปฏิบัติ

ตามขอพิจารณาครบทั้ง 4 ขอ  ผลสัมฤทธิ์ตัวบงชีน้ี้อยูในเกณฑ ดี 

 ตัวบงชี้ที ่19 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศ

ที่เอ้ือตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 

 ความตระหนกั สถานศึกษาไดจัดศูนยวทิยบริการ  ใหเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญยิ่งของ

สถานศึกษา 

ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนนิการการใหศูนยวทิยบริการเปนแหลงการเรียนรู  โดย

การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารการบริการทางวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ตรงตามหลักสูตรที่

เปดสอน  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัย  และพัฒนาสภาพแวดลอมและจัดบรรยากาศที่

เอ้ือตอการเรียนรู 

สัมฤทธิผล ศูนยวิทยบริการมีระบบการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ  มีครุภัณฑและอุปกรณที่มี

ประสิทธิภาพ  มีส่ือที่หลากหลายและมีการประเมินคุณภาพการใหบริการ ปฏิบัติครบทุกขอ  ผลสัมฤทธิ์

ตัวบงชี้นี้อยูใน เกณฑ ดี 
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ตัวบงชี้ที่  20  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ  และอุปกรณ 

 ความตระหนกั สถานศึกษาทราบดีวา การเรียนการสอน การใหความรูความเขาใจแก

นักเรียน  จําเปนตองมีอุปกรณ เคร่ืองมือ  ครุภัณฑ ใหเพียงพอและพรอมใชงาน  เพื่อใหครูสามารถ

นํามาใชประกอบการเรียนการสอน  เปนปจจัยเกื้อหนนุอยางหนึ่งที่ทาํใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียน

และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนได 

 ความพยายาม สถานศึกษาไดประสานงานกับหัวหนาแผนกตางๆ  สอบถามถึงความตองการ

ของเคร่ืองมือ  อุปกรณ ครุภัณฑ  ที่จําเปนจะตองใชในแผนกแตละแผนก  และพยายามจัดซ้ือจัดหาตาม

ความเหมาะสม 

 สัมฤทธิผล จากการที่สถานศึกษาไดจัดหา อุปกรณ เคร่ืองมือ ครุภัณฑ เพื่อใชในการ

ประกอบการเรียนการสอน  พบวา อุปกรณ เคร่ืองมือ ครุภัณฑ มีสภาพการใชงานดี  มีความเพียงพอ มี

ความทันสมัยและผูเรียนมีความพอใจ  จึงมีการปฏิบัติครบทุกขอ   ผลสัมฤทธ์ิตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ดี 

ตัวบงช้ีที่  21  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย  ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวก

ที่เอ้ือตอการเรียนรู  ในสาขาวิชา/สาขางาน 

 ความตระหนัก การจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม  ส่ิงอํานวยความสะดวกที่

เอ้ือตอการเรียน  เปนส่ิงที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนของทุกสาขาวิชา  สถานศึกษาจึงสรางความ

ตระหนักใหกับครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ ดูแลระบบความปลอดภัยดานการใชเคร่ืองจักร วัสดุ อุปกรณ

ตางๆ  จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกที่ครบถวนและปลอดภัยใหกับทุกสาขาวิชา  หรือทุกสาขางาน 

ความพยายาม  สถานศึกษาไดจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมส่ิงอํานวยความ

สะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู  โดยใหทุกสาขาวิชา หรือสาขางาน จัดทําปายคําเตือนความปลอดภัย  มี

ระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณปองกันอัคคีภัย  มีปายแสดงข้ันตอนการใหอุปกรณ  เคร่ืองมือ  

เคร่ืองจักร  มีสถานที่และการจัดเก็บวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือตางๆ อยางเปนระเบียบ มีอุปกรณปฐม

พยาบาลเบื้องตน  ประจําสาขาวิชา มีบันทึกตรวจสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  

มีอุปกรณปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานและมีขอมูลหรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

 สัมฤทธิผล สาขาวิชา/สาขางาน  ที่มกีารดําเนนิการและมีขอมูลที่บงชีคุ้ณภาพการจดัระบบ

ความปลอดภัยของสภาพแวดลอมส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู  ต้ังแต 6 ขอข้ึนไป  คิดเปน

รอยละ 100  ผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ดี       
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 ตัวบงชี้ที่  22  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรในทุก ๆ ดาน ทั้งดาน

งานสอนตามสาขาวิชาชีพ และงานที่ไดรับมอบมอบหมาย เพื่อไดนําความรู ทักษะ ประสบการณมา

พัฒนางาน พัฒนาการดําเนินงานขององคกร เพื่อประสิทธิภาพของผูเรียน 

ความพยายาม สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรการประชุม 

อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาตนเอง จัด

โครงการประชุม สัมมนา และสงบุคลากรเขาอบรมประชุม สัมมนา ทั้งที่หนวยงานในสังกัดจัดและ

หนวยงานภายนอก ติดตามผลการพัฒนาที่ไดนํามาเผยแพรพัฒนาสถานศึกษา 

 สัมฤทธิผล สถานศึกษามีบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพทั้งในดานการพัฒนางาน

ตามสาขาวิชาชีพ และพัฒนางานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  รอยละ  84.78  ผลสัมฤทธิ์ตัวบงช้ีนี้อยูใน

เกณฑ พอใช 

ตัวบงช้ีที่  23  จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญในการระดมทรัพยากรตาง ๆ ภาครัฐ

และภาคเอกชนรวมถึงบุคคล ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนรวมจัดการศึกษาใหมี

คุณภาพใหนักเรียน นักศึกษา มีทักษะ ความรูและประสบการณ รวมทั้งมีความมั่นใจในอาชีพ และ

สามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ และหารายไดตอไป 

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดมีการวางแผนงานในการขอความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ 

ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความรู ความสามารถและมีจิตศรัทธาที่จะชวยเหลือ

ทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน ใหความความรู ความอนุเคราะหในการจัดการเรียนการ

สอนของวิทยาลัย ฯ ต้ังแตในระดับแผนกวิชา จนถึงระดับวิทยาลัยฯ ตลอดจนรวมกันจัดการศึกษา จัด

กิจกรรมตาง ๆ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและการฝกงานของนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อมุงหวัง

ใหนักเรียน นักศึกษา มีความรู ทักษะ และประสบการณในการเรียนการสอน และมีความมั่นใจในการ

ประกอบอาชีพ และเปนพลเมืองที่ดีของสังคมตอไป 

สัมฤทธิผล สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป

ที่มีจิตศรัทธา ในการรวมจัดการศึกษาเปนอยางดียิ่ง จํานวน 679 คร้ัง  ผลสัมฤทธ์ิตัวบงชี้นี้อยูใน             

เกณฑ ดี 
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ตัวบงช้ีที่  24  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา  จัดการศึกษาระบบ

ทวิภาคีและระบบปกติ 

 ความตระหนัก สถานศึกษา ไดสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ในการจัดการศึกษาที่หลากหลาย และสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน ไดมีโอกาสฝกประสบการณวิชาชีพใน

สถานประกอบการ ตามหลักสูตรและนโยบายที่กําหนด ทั้งนักศึกษาในระบบปกติและทวิภาคี 

 ความพยายาม สถานศึกษา ไดประสานความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดสง

นักศึกษาออกฝกประสบการณ โดยดําเนินการตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รวมกับอาชีวศึกษาจังหวัดในการประชุมและยกยองเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ  

สัมฤทธิผล จากการที่สถานศึกษา  ไดมีความตระหนักและพยายามตลอดจนไดดําเนินการ

สรรหาสถานประกอบการ ในการรวมจัดการศึกษาทั้งในระบบปกติและทวิภาคี ทําใหมีเครือขายสถาน

ประกอบการที่ใหความรวมมือกับสถานศึกษาทั้งสิ้น  231 แหง นักศึกษาฝกงานทั้งหมด จํานวน 528 คน 

ผลสัมฤทธ์ิตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ   ดี  

ตัวบงชี้ที ่25  จํานวนคน – ชั่วโมง  ของผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปญญาทองถิ่น  ที่มีสวนรวม

ในการพัฒนาผูเรียน 

 ความตระหนัก สถานศึกษามีนโยบายใหทุกแผนกดําเนินการสรรหาผูเช่ียวชาญ  ภูมิปญญา

ทองถิ่นแตละสาขา  เพื่อใหคําแนะนํา ใหความรู  ประสบการณตรงกับนักเรียน  นักศึกษา ในทุกภาค

เรียน  เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกไดมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 ความพยายาม จากการดําเนินงานแตละแผนกไดจัดโครงการเชิญผูเช่ียวชาญในแตละสาขา

ใหความรู  ถายทอดทักษะประสบการณใหนักเรียน  นักศึกษา  เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะ จัดกิจกรรม

ศึกษาดูงาน  จัดอบรมสัมมนาโดยผูเชี่ยวชาญจากภายนอก  รวมพัฒนาผูเรียน  โดยมีจํานวนโครงการ

และการเชิญวิทยากรเปนไปตามเกณฑ 

 สัมฤทธิผล สถานศึกษาซ่ึงเปดสอน 11สาขาวิชา (ไมรวมสาขาเกษตร  ซึ่งเปดสอนใหผูตองขัง

ในเรือนจํา)  มีการเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญ ทั้ง 2 ภาคเรียน  คิดเปน รอยละ 90.91  ผลสัมฤทธิ์ตัวบงช้ีนี้

อยูในเกณฑ ดี 
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ตัวบงชี้ที่  26  อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

 ความตระหนกั การจัดผูสอนที่มีคุณวุฒิตามสาขาวิชาชพี ทําใหสามารถถายทอดความรู 

ทักษะ และประสบการณไปยังผูเรียนไดเต็มศักยภาพ และมีประสิทธภิาพทาํใหผูเรียนไดรับความรูและ

ทักษะและสรางความเชื่อม่ันในอาชีพอันจะเกิดประโยชนตอไปในอนาคต 

 ความพยายาม สถานศึกษาไดมีการพัฒนา สนับสนุนบุคลากรในสาขาวิชาชีพใหไดใชความรู

ความสามารถตรงตามความถนัด สงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ วางนโยบายในการ

จัดการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชาใหมีครูที่ตรงสาขา แนะแนวการศึกษาใหผูเรียนไดเรียนตามสาขา

ที่ถนัด มีการจัดหาครูใหเพียงพอในแตละสาขา โดยมีการกําหนดคุณวุฒิ-ประสบการณ 

 สัมฤทธิผล สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน โดยมีอัตราสวนครูที่มีคุณวฒุิดาน

วิชาชพีตอผูเรียนอยูในเกณฑ 1: 16.30 คน  รอยละของสาขาวิชาที่อัตราสวนครูผูสอน 1 คน ตอผูเรียน

ไมเกิน 35 คน เทากับ 100  ผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ดี 

ตัวบงชี้ที ่ 27  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 

 ความตระหนกั อัตราสวนของครูผูสอนตอผูเรียน  ควรมีความสัมพนัธในปริมาณที่เหมาะสม

กับการดูแลผูเรียนไดทั่วถึงโดยเฉพาะการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งหากจาํนวนผูเรียนไมสัมพนัธกับ

ครูที่ควบคุมดูแล อาจจะเกดิอันตรายในขณะปฏิบัติงานได 

ความพยายาม เพื่อใหการควบคุมดูแลผูเรียนไดทั่วถึง สถานศึกษาไดดําเนินการจัดจางครู 

เพื่อใหมีจํานวนเพียงพอในแตละสาขาวิชาตามขอมูลนักเรียนแตละภาคเรียน และมีมาตรการควบคุม

เครงครัด จัดระบบดูแลใกลชิด มีการติดตามผลเปนระยะ 

 สัมฤทธิผล จากการดําเนนิการในเร่ืองจํานวนครูและนกัเรียน นกัศึกษา แตละสาขาวิชาใหมี

ความสัมพันธกัน ทาํใหอัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน อยูในอัตราสวนเหมาะสม คือ อัตราสวน

ครูผูสอน 1 คน ตอผูเรียน  14.98 คน   ผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ดี  
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปรมิาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

13.  รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมี

คุณภาพ(รายวิชาที่มีการพฒันาครบ 4 ขอ)   

- ดี >75  

- พอใช60-75  

- ปรับปรุง< 60  

 รอยละ100.00 ระดับดี 

14.  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการ  โดยมีการดําเนนิการ 

1. ผานการตรวจการเขียนแผนฯจากฝาย
วิชาการ 

2. มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

บันทกึหลังสอน 

3. ผานการนิเทศจากคณะกรรมการนเิทศ 

ติดตามและประเมินผล 

4. มีการนาํผลมาพัฒนาการจดัการเรียนรูเชน
พัฒนาส่ือ แผนฯ 

 

- ดี >75  

- พอใช60-75  

- ปรับปรุง< 60  

 

รอยละ 75.26 ระดับดี 

15.  ระดับความพงึพอใจของผูเรียนตอ

คุณภาพการสอนของผูสอน 

- ดี  4.00-5.00  

- พอใช 3.50-3.99  

- ปรับปรุง1.00-3.49  

 

เฉล่ีย 4.54 ระดับดี 

16.  รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษา

จัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการ

เรียนการสอนอยางเหมาะสม(เทียบกับ

งบดําเนินการทั้งหมด) 

- ดี >15  

- พอใช 10-15  

- ปรับปรุง< 10  

 

รอยละ 10.77 ระดับพอใช 

17.  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของ

ระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา(จํานวน

ผูเรียนตอคร้ังของการเรียนในรายวิชาที่ใช

เคร่ืองคอมพิวเตอร) 

- ดี  1 : 1  

- พอใช 2 : 1  

- ปรับปรุง 3 : 1     

 

1 : 1 ระดับดี 
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ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปรมิาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

18.  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคาร

เรียน อาคารประกอบ หองเรียน  

หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน พื้นที่ฝก

ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี

บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู และเกิด

ประโยชนสูงสุด 

- ดี ปฏิบัติทุกขอ  

-  พอใช ปฏิบัติ 1-3 

- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-2  

 

ปฏิบัติทุกขอ ระดับดี 

19.  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทย

บริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี

บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู และเกิด

ประโยชนสูงสุด 

- ดี ปฏิบัติทุกขอ  

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ  

- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-2  

 

 

ปฏิบัติทุกขอ ระดับดี 

 

 

 

20.  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมี

ครุภัณฑ และอุปกรณ  

- ดี ปฏิบัติทุกขอ  

- พอใช ปฏิบัติ 1-4  

- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-3 

ปฏิบัติทุกขอ ระดับดี 

21.  ระดับคุณภาพการจัดระบบความ

ปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวย

ความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/

สาขางาน 

(รอยละของสาขางานที่จัดระบบความ

ปลอดภัยของสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวย

ความสะดวกไดอยางมีคุณภาพ) 

- ดี >70  

- พอใช60-70  

- ปรับปรุง< 60  

 

 รอยละ 100 ระดับดี 

22.  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษา

ที่ไดรับการพฒันาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

- ดี >89  

- พอใช 75-89  
- ปรับปรุง< 75  

 รอยละ 84.78 ระดับพอใช 

23.  จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดม

ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทัง้ภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนนุการจัด

การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

- ดี >25 คร้ัง  

  - พอใช 20-24  

- ปรับปรุง< 20 คร้ัง   

679  คร้ัง ระดับดี 
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ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปรมิาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

24.  จํานวนสถานประกอบการที่มกีารจัด

การศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษา

ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

- ดี >20 แหง  

- พอใช 15-19 แหง  

- ปรับปรุง< 15 แหง    

   

231 แหง ระดับดี 

25. จํานวนคน-ชั่วโมง  ของผูเชี่ยวชาญ 

ผูทรงคุณวุฒ ิหรือภูมิปญญาทองถิน่  ที่มสีวน

รวมในการพฒันาผูเรียน(รอยละของ

สาขาวิชาทีจ่ัดหาผูเชีย่วชาญ) 

- ดี >89  

- พอใช 75-89   

- ปรับปรุง< 75            

 

รอยละ 90.91 ระดับดี 

26.  อัตราสวนของผูสอนประจําทีม่ีคุณวฒุิ

ดานวชิาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวชิา 

- ดี 100  

- พอใช 50-99   

- ปรับปรุง< 50     

 รอยละ 100.00 ระดับดี 

27. อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน - ดี  1 : 25  

- พอใช 1 : 25-30  

- ปรับปรุง 1 : 30     

1 : 14.98 ระดับดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่2 ระดับดี 

 
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 

     ตัวบงชี้  13,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27 
      
จุดที่ตองพัฒนา  ไดแก 

     ตัวบงชี้  14,16, 22 
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มาตรฐานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่  28  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาตระหนักดีวา ครูที่ปรึกษา เปรียบเหมือน ผูปกครองคนที่ 2  ของ

นักเรียน นักศึกษา การปฏิบัติหนาที่ของครูที่ปรึกษาในการดูแลนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนใหคําปรึกษา

อยางใกลชิด  ตอเนื่องและสม่ําเสมอ  พรอมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานใหสถานศึกษาทราบตาม

ข้ันตอน  มีการติดตอประสานกับผูปกครองสําหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีปญหาเปนราย ๆ  ส่ิงเหลานี้ 

เปนส่ิงสําคัญและจําเปนมากเนื่องจากผูเรียนของสถานศึกษาสวนใหญอยูในชวงวัยรุน เพราะจะทําให

ผูเรียนรูสึกไดรับความรัก  ความอบอุน  และอยากจะมาวิทยาลัยฯ  อันจะสงผลใหนักเรียนประสบ

ความสําเร็จในการเรียน   

 ความพยายาม  สถานศึกษาและงานครูทีป่รึกษาไดมีความพยามยามที่จะใหครูทีป่รึกษาไดมี

ระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาในที่ปรึกษาอยางใกลชดิ  ดังนี ้

  1.  จัดทําคําส่ังเสนอ แตงต้ังครูที่ปรึกษานักเรียน นกัศึกษาทุกชัน้ป ประจําภาคเรียน                                        

 2.  จัดใหครูทีป่รึกษาพบนกัเรียน  นกัศึกษาในที่ปรึกษา  โดยกําหนดใหมีชั่วโมง HOME  

ROOM  ปรากฎในตารางสอนสัปดาหละ 1 ชั่วโมง 

 3. กําหนดใหครูที่ปรึกษารายงานการปฏิบัติหนาที่ในชัว่โมง HOME  ROOM  ใหสถานศึกษา 

ทราบสัปดาหละ 1 คร้ังตามแบบฟอรมที่กาํหนด และรวบรวมเปนรูปเลมฉบับสมบูรณเมื่อส้ินภาคเรียน 

 4. จัดโครงการเคร่ือขายผูปกครอง  

5. จัดโครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษาประจําปการศึกษา 

 6.  จัดทํา เวบเพจ (Webpage)  ของงานครูที่ปรึกษาเพือ่เผยแพรขอมูล  ขาวสารของงานครูที่

ปรึกษาและเพือ่อํานวยความสะดวกในการรับทราบขอมูลของครูที่ปรึกษา 

 7. รายงานการปฏิบัติหนาทีข่องครูที่ปรึกษาใหสถานศึกษาทราบ ประจําปการศึกษา 

 สัมฤทธิผล  จากการที่สถานศึกษา และงานครูที่ปรึกษาไดจัดใหมีระบบการดูแลผูเรียนของ

ครูที่ปรึกษาอยางใกลชิด  โดยจัดใหมีชั่วโมง  HOME ROOM  สัปดาหละ 1 คร้ัง และมีการรายงานการ

ปฏิบัติหนาที่อยางเปนระบบนั้น  ครูที่ปรึกษาทั้งหมดจํานวน 82 คน ไดพบนักเรียนในที่ปรึกษา เฉล่ีย  

30.92  คร้ังตอปการศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ  ดี   
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ตัวบงชี้ที่  29  จํานวนครั้งของการจัดบริการ  ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาใหความสําคัญในการดูแลนักเรียน นักศึกษา โดยมอบนโยบาย  

ใหฝายพัฒนากิจการ นักเรียน  นักศึกษา ประสานงานกับครูที่ปรึกษา และโรงพยาบาลในการดําเนินการ

ตรวจสุขภาพประจําปใหกับนักเรียน  นักศึกษาทุกคน เพื่อชวยปองกันการออกกลางคัน อันเนื่องจาก

ปญหาสุขภาพและปญหายาเสพติด 

 ความพยายาม จากการเนนย้ําสรางความตระหนกัในการตรวจสุขภาพ โดยใหงาน

ประชาสัมพันธ ชวยประชาสัมพันธ  เกี่ยวกับสุขภาพและผานครทูี่ปรึกษา ใหที่ปรึกษาชวยกํากับดูและ

และสรุปผลการตรวจในกลุมของตัวเอง  มีผลทําใหนกัเรียน นักศึกษา ใหความรวมมือในการตรวจสาร

เสพติด  ตามกําหนดเวลา 

 สัมฤทธิผล ผลการตรวจสุขภาพประจําป 2553 จํานวนนักเรียน นักศึกษา ทัง้หมด 1,659 คน  

เขารับการตรวจสุขภาพ 1 คร้ัง จํานวน 1,525 คน คิดเปนรอยละ 91.92 ผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้อยูใน         

เกณฑ  ดี 

ตัวบงชี้ที่  30  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 

 ความตระหนกั สถานศึกษาไดตระหนักถงึปญหาผูเรียนที่ออกกลางคันและพนสภาพการเปน

นักเรียน นักศึกษา หรือในกรณีอ่ืนเมื่อเทยีบกับผูเรียนแรกเขาและไดตระหนกัถึงงบประมาณที่ใชในการ

ลงทนุทางการศึกษาไมวาจะเปนงบประมาณสวนตัวของผูเรียนและงบประมาณที่รัฐไดจัดให โดยเนนย้ํา

ใหครูที่ปรึกษาไดดูแลนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิดเพือ่แกปญหาตาง ๆ ไดอยางทนัทวงทีอันจะเปน

การลดอัตราการออกกลางคัน 

 ความพยายาม สถานศึกษาไดมีการวางแผนเพื่อลดอตัราการออกกลางคันของนกัเรียน 

นักศึกษา โดยไดดําเนินการ 

1. แตงต้ังครูที่ปรึกษาประจาํกลุมเพื่อดูแลและใหความชวยเหลือแกนกัเรียน นักศึกษา 

2. แตงต้ังคณะกรรมการเครือขายในการดูแลนักเรียน นกัศึกษา 

3. จัดใหครูที่ปรึกษาไดพบนกัเรียน นกัศึกษา ทุกวนัหลังส้ินกิจกรรมหนาเสาธง 

4. นักเรียนขาดเรียนติดตอกันเกนิ 3 วันใหครูที่ปรึกษาแจงผูปกครองทราบ 

5. รายงานการสอนที่สามารถตรวจสอบการเขาช้ันเรียนของนักเรียน นักศึกษาได 

6. บันทึกนักเรียน นักศึกษาที่ไมเขาเรียนในรายวิชาที่สอนทุกคร้ัง เพื่อใหครูประจําวิชาและฝาย

วิชาการรับบทราบ เพื่อนําขอมูลใชในการติดตามใหความชวยเหลือและแกปญหา 
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 สัมฤทธิผล   สถานศึกษาไดมีความตระหนกั ความพยายามและไดดําเนนิการพฒันาผูเรียน

ใหประสบความสําเร็จในการเรียน พบวาในปการศึกษา  2553  มีผูเรียนที่ออกกลางคันจํานวน  197  คน 

จากผูเรียนทัง้หมด  1,688  คน คิดเปนรอยละ  11.67  เมื่อเทียบกับผูเรียนแรกเขา  ผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้นี้

อยูในเกณฑ ดี 

ตัวบงชี้ที่  31  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  

คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

 ความตระหนัก  วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  เปนสถานศึกษานํารอง เร่ืองการบูรณา-

การคุณธรรมจริยธรรมกับการจัดการเรียนการสอน  เนนใหผูเรียน มีคุณลักษณะอันประสงค  ตรงตาม

ความตองการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ  จึงสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน  มีความรู

ความสามารถดานวิชาการ  มีคุณธรรมจริยธรรม  และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งมีบุคลิกภาพ

และมนุษยสัมพันธที่ดี ตอการประกอบอาชีพ 

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดดําเนินการสงเสริมผูเรียนดานวิชาการคุณธรรม  จริยธรรม

และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธโดยมีการจัดประชุมวางแผนการ

ดําเนินการ  มอบหมายแผนกวิชาและผูรับผิดชอบจัดทําโครงการกิจกรรม 11 ดี 11 เกง จัดทําแผน

ปฏิบัติงานและดําเนินโครงการ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  เชน  กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขัน

หุนยนต  กิจกรรมวันสําคัญ และกิจกรรมกีฬา เปนตน โดยผูเรียนมีสวนรวมและเขารวมทุกกิจกรรม               

มีการติดตามประเมินผล  สรุปผลและรายงานผลอยางตอเนื่อง  และนําผลไปพัฒนาผูเรียน 

สัมฤทธิผล   จากความตระหนักและความพยายาม  ทําใหทุกสาขาวิชาในสถานศึกษามีการ

ปฏิบัติกิจกรรม ครบทั้ง 3 ประเภท คือ กิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  และกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ  คิดเปนรอยละ 100 

ผลสัมฤทธ์ิ ตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ดี 

ตัวบงชี้ที่  32  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม  

ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาตระหนักดีวา  การอนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เปนหนาที่หนึ่งที่ตองดําเนินการใหผูเรียนแสดงออกถึงความ

รับผิดชอบตอสังคม  ปลูกฝงใหมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมวัฒนธรรม ประเพณี  และการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 ความพยายาม สถานศึกษาไดรวมกับทุกสาขาวิชาวางแผนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม  ประเพณี  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดทําโครงการและปฏิบัติโครงการ

ตางๆ เชน กิจกรรมปลูกปา  ปลูกตนไม  แหผาข้ึนธาตุ  เวียนเทียนวันสําคัญทางศาสนาและทําบุญตัก

บาตร เปนตน  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการและกิจกรรม  นําผลการจัดกิจกรรมมา

พัฒนาผูเรียนของทุกสาขาวิชาอยางตอเนื่อง 

สัมฤทธิผล จากความตระหนักและความพยายาม  สงผลใหทุกสาขาวิชามกีารปฏิบัติ

กิจกรรม ครบทั้ง 2 ประเภท คือกิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี และกิจกรรมทาํน-ุ

บํารุง วัฒนธรรม  คิดเปนรอยละ 100  ผลสัมฤทธ์ิตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ดี 

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปรมิาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

28.  จํานวนคร้ังของการจัดใหผูเรียนพบ

ครูที่ปรึกษา 

- ดี >25 คร้ัง  

- พอใช 20-25   

- ปรับปรุง< 20 คร้ัง            

30.92 คร้ัง 

 

ระดับดี 

29.  จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจ

สารเสพติดใหกับผูเรียน 

- ดี 1คร้ัง >90%  

- พอใช 1คร้ัง 80-90%  

- ปรับปรุง 1คร้ัง<80%    

 รอยละ 91.92 ระดับดี 

30.  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคัน

เมื่อเทียบกับแรกเขา 

- ดี < 31 

- พอใช 31-40   

- ปรับปรุง>40            

รอยละ 11.67 ระดับดี 

31.  จํานวนครั้งและประเภทของ

กิจกรรมที่สงเสริมดานวชิาการ  

คุณธรรม  จริยธรรม  คานยิมที่ดีงามใน

วิชาชพี  รวมทัง้ดานบุคลิกภาพและ

มนุษยสัมพนัธ 

(รอยละของสาขาวิชาทีจ่ัดกจิกรรมครบ

ทั้ง 3 กิจกรรม) 

- ดี >80  

- พอใช 75-80   

- ปรับปรุง< 75            

 

รอยละ 100 ระดับดี 
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ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปรมิาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

32.  จํานวนครั้งและประเภทของ

กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม  วฒันธรรม  ประเพณี  และ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(รอยละของสาขาวิชาทีจ่ัดกจิกรรมครบ

ทั้ง 2 กิจกรรม) 

- ดี >80  

- พอใช 75-80   

- ปรับปรุง< 75            

 

รอยละ 100 ระดับดี 

 
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 

     ตัวบงชี้ 29,31,32 
      
จุดที่ตองพัฒนา  ไดแก 

     ตัวบงชี้  28,30 
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มาตรฐานที่  4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 

ตัวบงชี้ที ่ 33  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทกัษะวชิาชีพ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษา ไดจัดกิจกรรม / โครงการการใหบริการชุมชนพรอมทั้งใหความรู

และคําแนะนําในการดูแล บํารุงรักษารวมทั้ง มีการใหบริการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ

ประชาชน  

ความพยายาม  สถานศึกษาไดดําเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาชีพสูชุมชน ไวในแผนปฏิบัติ

การประจําปของสถานศึกษา สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหบริการวิชาชีพ และสงเสริมความรู 

การพัฒนาชุมชนและทองถิ่น มีโครงการที่ดําเนินการ เพื่อนําไปสูมาตรฐาน คุณภาพ เชน ศูนยซอมสราง

เพื่อชุมชน โครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน โครงการ 108 อาชีพ 

โครงการฝกอบรมระยะส้ัน  เปนตน 

สัมฤทธิผล จํานวนของกิจกรรม / โครงการ ที่ใหบริการวิชาชีพ และสงเสริมความรูในการ

พัฒนาชุมชน ทองถิ่นและกิจกรรม / โครงการฝกอบรมวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน   

จํานวน  57 กิจกรรม  ผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ดี 

ตัวบงชี้ที ่ 34  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการทีใ่หบริการวิชาชีพ  และฝกทกัษะ

วิชาชพีตองบดําเนนิการ 

 ความตระหนัก สถานศึกษาไดเล็งเห็นวาการจัดการสอนวิชาชีพใหเกิดประโยชนสูงสุดผูเรียน  

โดยการจัดทําโครงการบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน  กิจกรรมการบูรณาการ 

การบริการอาชีพแกชุมชน  และประสานความรวมมือกับจังหวัดในการใหบริการ  การฝกอาชีพแก

ประชาชน 

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  โดยจัดสรรงบประมาณสําหรับ

กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ  ไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการเรียน

การสอนระยะส้ัน 108 อาชีพและการบริการชุมชน  ในโครงการตางๆอยางเพียงพอและเหมาะสม  

สัมฤทธิผล รอยละของบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ  ที่ใชบริการวิชาชีพและฝก

ทักษะวิชาชีพตองบประมาณ  เทากับ  3.49  ผลสัมฤทธิ์ตัวบงชีน้ี้อยูในเกณฑ  ดี 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปรมิาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

33. จํานวนและประสิทธิผลของ

กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ

และสงเสริมความรูในการพฒันา

ชุมชนและทองถิ่นและกิจกรรม/

โครงการ   ฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการ

ประกอบอาชีพของประชาชน 

- ดี >=4 กิจกรรม  

- พอใช 2-3 กิจกรรม   

- ปรับปรุง 0-1 กิจกรรม            

 

57  กิจกรรม ระดับดี 

34. รอยละของงบประมาณในการจัด

กิจกรรม / โครงการที่ใหบริการ

วิชาชพี  และฝกทักษะวิชาชีพตอ

งบดําเนินการ 

- ดี >รอยละ 0.2 

- พอใช   รอยละ 0.11-0.22 

- ปรับปรุง นอยกวา                  

   รอยละ 0.11 

รอยละ 3.49 ระดับดี 

 
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 

     ตัวบงชี้  33 
 
จุดที่ตองพัฒนา  ไดแก 

     ตัวบงชี้  34 
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มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวิจัย 

ตัวบงชี้ที ่ 35  จํานวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั  และโครงงาน 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร  

และผูเรียนในแตละหลักสูตร  ทุกสาขาวิชา/สาขางาน  มีการสรางและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  

งานวิจัยและโครงงานท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนา  การเรียนการสอนหรืออํานวยความสะดวกใน

ชีวิตประจําวันหรือประกอบอาชีพ  พัฒนาทองถิ่นนําไปสูการแขงขันระดับชาติ 

 ความพยายาม   สถานศึกษาไดมีการวางแผนในการพัฒนาครูและนักเรียน  ใหสามารถ

จัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงการ  นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  การ

ประกอบอาชีพและการพัฒนาชุมชน  ทองถิ่น  ประเทศ  นําไปสูการแขงขันระดับชาติ  โดยการจัดทํา

โครงการตางๆ เชน โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  โครงการวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา ระดับ  

ปวช.3 ปวส.2  การจัดการเรียนการสอนเปนโครงการเปนชิ้นงาน  การประกวดโครงการวิชาชีพของ

นักเรียนนักศึกษา  เปนตน 

 สัมฤทธิผล สถานศึกษามีผลงานในการสรางและพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย 

และโครงงานในแตละสาขางาน  คิดเปนรอยละ  100   ผลสัมฤทธ์ิตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ดี 

ตัวบงชี้ที ่ 36  จาํนวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั  โครงงาน  ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/ หรือ

ไดรับการเผยแพรระดับชาติ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญและสนับสนุนสงเสริมบุคลากรและ

ผูเรียน  ในแตละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางานมีสวนและพัฒนา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย 

และโครงการ  ที่นําไปใชประโยชนทางวิชาชีพและใหผูสอน และผูเรียนเผยแพรผลงานระดับชาติ 

 ความพยายาม   สถานศึกษาไดสนับสนุนการพัฒนาครูและนักเรียน  นักศึกษาใหสามารถ

จัดทํานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงานที่นําไปใชประโยชน  ในการพัฒนาการเรียนการ

สอน  การประกอบอาชีพ  การพัฒนาชุมชน  ทองถิ่นและประเทศ  ซึ่งนําไปสูการแขงขันในระดับชาติ 

การใหบุคลากร  อบรม  ประชุม  สัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและโครงการ  เพื่อ

นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  การประกอบอาชีพ  การพัฒนาชุมชน  ทองถิ่น ประเทศ  และ

สงเสริมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผลงานใหไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
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 สัมฤทธิผล จากการที่สถานศึกษาไดสนับสนุนและไดดําเนนิการพัฒนาครูและนกัเรียน  

นักศึกษาใหสามารถจัดทํานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงานตางๆ  พบวาสถานศึกษามี

จํานวนนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั โครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชพีและหรือไดรับการเผยแพร

ระดับชาติจํานวน 122  ชิ้น  ผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ดี 

ตัวบงชี้ที ่ 37  รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง  พัฒนา  และเผยแพรนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  

งานวิจยั   และโครงงานตองบดําเนินการ 

 ความตระหนกั สถานศึกษาไดเล็งเหน็วาการจัดการสอนวิชาชีพใหเกดิประโยชนสูงสุดแก

ผูเรียน  จะตองมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการสราง พัฒนา เผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  

งานวิจยั  โครงงาน  อยางเพียงพอ   

 ความพยายาม สถานศึกษาไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  โดยจัดสรรงบประมาณสําหรับ

การสรางพัฒนาและเผยแพร  นวัตกรรม  โครงงาน  วิจัย  ส่ิงประดิษฐ  อยางเพียงพอและเหมาะสม

เพื่อใหเกิดความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ  เอ้ือประโยชนตอการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนให

สรางสรรคผลงานที่เปนประโยชน  มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานและพิจารณาจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

 สัมฤทธิผล รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง  พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม  

ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานตองบดําเนนิการ  คิดเปนรอยละ 1.82 ผลสัมฤทฺธิตั์วบงชีน้ี้อยูใน

เกณฑ ดี   

ตัวบงชี้ที ่38  จํานวนคร้ังและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่วกับนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  

งานวิจยั  และโครงงาน   

 ความตระหนัก สถานศึกษาไดเปดโอกาสใหนักเรียน  นักศึกษาและครูอาจารย  ที่จัดทํา

ผลงานดานนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงาน  เผยแพรผลงานของตนเองทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาเพื่อเปนการแสดงถึงศักยภาพของสถานศึกษา  และเปนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  

และเปนชองทางในการไดรับขอมูลเพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนาผลงานของตนเองตอไปในอนาคต 

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดเผยแพรผลงานนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงาน

ที่นักเรียน  นักศึกษาไดจัดทําดวยวิธีการและชองทางที่หลากหลาย 
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สัมฤทธิผล  จากการที่สถานศึกษาไดสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน  นักศึกษา จัดทํานวัตกรรม  

ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงาน  ไดเผยแพร ดังนี้ 

1.จํานวนครั้งของการเผยแพร  คือ 269 คร้ัง 

2.จํานวนชองทาง 9 ชองทาง 

    ผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแตละตัวบงชี้ 

 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปรมิาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

35.  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  

งานวิจยัและโครงงานท่ีนําไปใช

ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการ

สอน หรืออํานวยความสะดวกใน

ชีวิตประจําวัน  หรือการประกอบอาชีพ

และ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิน่ และ

ประเทศซ่ึงนําไปสูการแขงขันใน

ระดับชาติ 

- ดี 100  

ปวช.>1ชิ้น/ภาคเรียน 

ปวส.>4ชิ้น/ภาคเรียน 

- พอใช 75-99   

- ปรับปรุง < 75            

รอยละของสาขางานทัง้ 

ปวช. และ ปวส. 

รอยละ 100 ระดับดี 

36.  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 

งานวิจยั โครงงาน ที่มีประโยชนทาง

วิชาชพีและ/หรือ ไดรับการเผยแพร

ระดับชาติ 

- ดี >=3 ชิ้น  

- พอใช 2 ชิ้น   

- ปรับปรุง 1 ชิ้น            

 

122  ชิ้น ระดับดี 

37.  รอยละของงบประมาณที่ใชในการ

สราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานตอ

งบดําเนินการ(ยกเวนงบลงทุน) 

- ดี >1.00  

- พอใช 0.50-1.00   

- ปรับปรุง< 0.50            

 

รอยละ 1.82 ระดับดี 

38.  จํานวนครั้งและชองทางการ

เผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่วกับนวัตกรรม  

ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงานท่ี

นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

- ดี 4คร้ัง 4 ชองทาง  

- พอใช 2-3 คร้ัง 2-3ชองทาง   

- ปรับปรุง1 คร้ัง 1 ชองทาง     

 

269 คร้ัง 9 ชองทาง ระดับดี 
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สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 

     ตัวบงชี้ 35, 36, 37, 38  
     
จุดที่ตองพัฒนา  ไดแก 
     ตัวบงชี้  - 
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มาตรฐานที่  6  ภาวะผูนําและการจัดการ 

ตัวบงชี้ที ่ 39  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยทุธศาสตรและการมีสวน

รวมของประชาคมอาชีวศึกษา  ดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการดําเนินงานจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของ

สถานศึกษาโดยอาศัยความรวมมือของทุกฝายทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา  และบุคลากรภายนอก

สถานศึกษา  ไดนําผลจากการประเมินตนเองและผลจากการประเมินภายนอกจาก (สมศ.)  มาเปน

แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา  โดยมีเปาหมายเพื่อจะนําสถานศึกษาไปสูมาตรฐาน  เปนองคกรแหง

การเรียนรู  มุงสูการเปนเลิศทางการศึกษาวิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความพยายาม  การบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ไดยึดหลักการมีสวนรวม รวมคิด รวม

ตัดสินใจ รวมแกปญหา โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ชมรมผูปกครองและศิษยเกา รวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาองคกร มีการกระจายอํานาจการ

บริหารตามโครงสรางของสถานศึกษาโดยมีรองผูอํานวยการ 4 ฝาย  หัวหนาแผนก หัวหนางาน รวมกัน

ดูแล รับผิดชอบ ในการจัดการเรียนรู การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาองคกร มีการนําเนินเดินงาน

ตามแผนโดยนําระบบบริหารแบบ PDCA  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช เพื่อนําไปสู

ผลสัมฤทธิ์ไดอยางตอเนื่องและหลากหลาย ไดสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษานําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาชวยในการบริหารงานไดอยางรวดเร็ว และทั่วถึง โดยจัดระบบเครือขายคอมพิวเตอร

เชื่อมโยงทั้งองคกร มีทั้งระบบอินเตอรเน็ตและอินทราเนต มีระบบการบริหารที่มีการประสานงาน และ

แสวงหาความรวมมือเพื่อชวยกันพัฒนาเทคนิคและทรัพยากร โดยใชระบบอาชีวศึกษาจังหวัด มีการ

สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาทุกภาคสวนไดพัฒนาตนเองในสวนที่รับผิดชอบ เพื่อการ

พัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู มีระบบตรวจสอบและถวงดุล โดยตนสังกัดกําหนดนโยบายและ

ควบคุมมาตรฐาน และมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยแตงต้ังผูรับผิดชอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีแผนงาน มาตรฐานของ

สถานศึกษาเปนเปาหมาย ไดจัดประชุมบุคลากรทั้งองคกร เพื่อจัดทําประกันคุณภาพบุคคล คุณภาพ

แผนกและงาน ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการพัฒนาองคกรใหไดมาตรฐานการศึกษาอยางยั่งยืนและตลอดไป 

 สัมฤทธิผล  ระบบคุณภาพการบริหารของผูบริหารมีคุณภาพอยูในระดับดี  คือปฎิบัติครบทั้ง 

8 ขอ  ผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ  ดี 
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ตัวบงชี้ที ่ 40  รอยละของบคุลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

 ความตระหนัก จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะ

อาชีพครูซึ่งตองมีความตระหนักทั้งในการปฎิบัติหนาที่และการวางตนที่เหมาะสม 

ความพยายาม สถานศึกษาไดกําหนดใหมีการประเมนิการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย

ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ และไดสรางความตระหนักใหครูมีความ

มุงมัน่ และปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี ยึดหลักจรรยาบรรณในการปฏิบติัตนอยางเหมาะสม 

สัมฤทธิผล จากผลการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ครูผานการประเมิน

จรรยาบรรณอยูในเกณฑรอยละ 100 ผลสัมฤทธ์ิตัวบงชีน้ี้อยูในเกณฑ  ดี 

 ตัวบงชี้ที่  41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ  และการจัดการความรูของสถานศึกษา 

 ความตระหนกั ระบบสารสนเทศเปนปจจัยสําคัญในการวางแนวทางวางแผนการบริหาร

จัดการเพื่อพฒันาสถานศึกษาทัง้ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ไดอยางเหมาะสม ซึ่งวิทยาลัย

ไดตระหนักถงึความสําคัญของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูของสถานศึกษา โดยจัด

ใหทุกๆ ฝาย/งาน/แผนก มีการระบบสารสนเทศของตนเอง และประสานกันเปนเครือขายผานเครือขาย

คอมพิวเตอร อีกทั้งใหงานศูนยขอมูลสารสนเทศรวบรวม จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส และเผยแพร

ผานเครือขายคอมพิวเตอร 

ความพยายาม  สถานศึกษาไดพัฒนาระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการ

จัดการความรูของสถานศึกษา ดังนี ้

1. จัดทําและบริการขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ 

ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และขอมูลทางเศรษฐกิจ

และสังคม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสโดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานตางๆ ในสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 

2. แตงต้ังผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตางๆ เพื่อบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสม 

3. พัฒนาระบบเครือขายขอมูลของสถานศึกษา ใหสามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอ่ืน รวมทั้งการพัฒนา

ศักยภาพการใชขอมูลจากเครือขายอินเตอรเน็ต 

4. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมลู 

5. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมลูอยางตอเนื่อง 
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6. ซอมแซมพัฒนาระบบโครงขายการเช่ือมโยงเครือขายคอมพิวเตอรภายในวิทยาลัยอยาง

ตอเนื่อง 

 สัมฤทธิผล สถานศึกษาไดพัฒนาระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการ

ความรูของสถานศึกษา โดยมีการปฏิบัติครบทุกขอ  คือ มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เปนปจจุบัน 

มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสม และมีผูรับผิดชอบ มีการระบบเครือขายขอมูลสถานศึกษา 

มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล มีการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลและระบบโครงขายการเช่ือมโยงเครือขายคอมพิวเตอรอยาง

ตอเนื่อง  ผลการประเมินตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ดี 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปรมิาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

39.  ระดับคุณภาพการบริหารงานของ

ผูบริหารที่สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ

ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความ

โปรงใส ตรวจสอบได 

- ดี 8 ขอ  

- พอใช 6-7 ขอ 

- ปรับปรุง<6ขอ 

ปฎิบัติ 8 ขอ ระดับดี 

40.  รอยละของบุคลากรใน

สถานศึกษาทีส่ามารถปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยาง

ถูกตอง เหมาะสม 

- ดี >90  

- พอใช 85-90   

- ปรับปรุง < 85            

 

รอยละ 100 ระดับดี 

41.  ระดับคุณภาพของการจดัระบบ

สารสนเทศ และการจัดการความรูของ

สถานศึกษา 

- ดี ปฏิบัติ 1-4-5  

- พอใช 1-3   

- ปรับปรุง 1-2            

 

ปฏิบัติ 1-4-5 ระดับดี 
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สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 6 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 

     ตัวบงชี้  39,40,41 
      
จุดที่ตองพัฒนา  ไดแก 

     ตัวบงชี้  - 
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มาตรฐานที่  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงชี้ที ่ 42  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพฒันาสถานศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 

 ความตระหนกั สถานศึกษาตระหนักดีวา  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ดีจะ

กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  จงึมีการสรางและพฒันาระบบกลไกการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  โดยใหทกุภาคสวนเขามามีสวนรวม เพื่อใหมีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดสรางระบบและกลไกการประกันคุณภาพอยางเปนระบบ  ให

บุคลากรทุกคนเขามามีสวนรวม  มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบการประกนัคุณภาพอยางชัดเจน  จัดทาํคูมือ

การประกนัคุณภาพ  คูมือการตรวจสอบติดตาม  และประเมินผล  ดําเนนิการประกันคุณภาพภายในทั้ง

ระดับบุคคล  ระดับแผนกวชิาและระดับสถานศึกษา  จดัทํารายงานการตรวจสอบ  การตรวจประเมิน

การประกนัคุณภาพการศึกษา  นาํขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประกนัคุณภาพ และจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 สัมฤทธิผล จากความตระหนักและความพยายามของสถานศึกษาใหระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพฒันาสถานศึกษาอยางตอเนือ่งของสถานศึกษา  มกีารปฏิบัติ

ครบทั้ง 4 ขอ ผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ดี  

ตัวบงชี้ที่  43  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

 ความตระหนกั ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เปนขอมูลที่นาํมาใชพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษาไดเปนอยางดี  สถานศึกษาจึงนาํผลจากการประกันคุณภาพภายในมาใช

พัฒนาการบริหารสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน  เปนขอมลูสําหรับการจดัทําแผนพัฒนาคุณภาพให

สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงข้ึนอยางเปนระบบ 

 ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนนิการเก่ียวกับประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  

โดยรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอกรรมการสถานศึกษา สาธารณชน  และตอสถานศึกษาอ่ืน  

นําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา  และจัดทําแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  มีการ

พัฒนาเคร่ืองมือและนวัตกรรม  การประกันคุณภาพอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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 สัมฤทธิผล สถานศึกษามีการปฏิบัติตามตัวบงชี้ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  

ตามองคประกอบครบทั้ง 3 ขอ ผลสัมฤทธิตั์วบงชีน้ี้อยูในเกณฑ  ดี 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปรมิาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

42.  ระบบและกลไกในการประกัน

คุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนา

สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

- ดี ปฏิบัติ 1-4  

- พอใช 1-3   

- ปรับปรุง 1-2            

 

ปฏิบัติ 4 ขอ ระดับดี 

43.  ประสิทธผิลของการประกันคุณภาพ

ภายใน 

- ดี ปฏิบัติ 1-3  

- พอใช 1-2   

- ปรับปรุง 1            

 

ปฎิบัติ 3 ขอ ระดับดี 

 
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 
จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 

     ตัวบงชี้  42,43 

จุดที่ตองพัฒนา  ไดแก 

     ตัวบงชี้  42,43 

 

หมายเหตุ : สถานศึกษาจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดของ

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
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ตอนท่ี  6 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 

6.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2553  สรุปไดดังนี ้
 

  1. มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับดี  เรียงตามลําดับดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 1    ตัวบงชี้ที่ 1, 3,  5,  6,  9,  10, 11, 12   

   มาตรฐานที่ 2  ตัวบงชี้ที่ 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,  21, 23,  24,  25,  26,  27 

             มาตรฐานที่ 3  ตัวบงชี้ที่ 28, 29, 30, 31, 32 

   มาตรฐานที่ 4  ตัวบงชี้ที่ 33, 34                                       

   มาตรฐานที่ 5    ตัวบงชี้ที่ 35, 36, 37, 38 

   มาตรฐานที่ 6  ตัวบงชี้ที่ 39, 40,  41 

             มาตรฐานที่ 7  ตัวบงชี้ที่ 42, 43 
      

  2. มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับพอใช  เรียงตามลําดับดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 1    ตัวบงชี้ที่   4, 7, 8  

   มาตรฐานที่ 2  ตัวบงชี้ที่   16,  22 

             มาตรฐานที่ 3  ตัวบงชี้ที่  - 

   มาตรฐานที่ 4  ตัวบงชี้ที่  -                                       

   มาตรฐานที่ 5    ตัวบงชี้ที่  -   

   มาตรฐานที่ 6  ตัวบงชี้ที่  - 

             มาตรฐานที่ 7  ตัวบงชี้ที่  - 
    

  3. มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 1    ตัวบงชี้ที่  -    

   มาตรฐานที่ 2  ตัวบงชี้ที่  - 

             มาตรฐานที่ 3  ตัวบงชี้ที่  - 

   มาตรฐานที่ 4  ตัวบงชี้ที่  -                                       

   มาตรฐานที่ 5    ตัวบงชี้ที่  -   

   มาตรฐานที่ 6  ตัวบงชี้ที่  - 

             มาตรฐานที่ 7  ตัวบงชี้ที่  - 
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6.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 6.2.1 แผนพัฒนาการบรหิารจัดการสถานศึกษา 
  1) โครงการเสริมสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร  ชุมชน 

หนวยงานภาครัฐ และเอกชน เขามามีสวนรวมในการจดัสถานศึกษา 

  2) โครงการจดัทํามาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ   

3-5  ป 

  3) โครงการจดัทําแผนบริหารความเส่ียง  

4) โครงการจดัทําแผนการตรวจสอบภายใน 

  5) โครงการลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน-นกัศึกษา 

  6) โครงการจดัทําคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกแผนก/งาน/ฝาย 

7) โครงการเสริมสรางระบบการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนนิงานของสถานศึกษา 

8) โครงการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  

9) โครงการพฒันาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพภายในเขาสูงานปกติของ

สถานศึกษา 

10) โครงการเผยแพรผลการดําเนนิงานประจําปสูสาธารณชน 

11) โครงการรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชนตอการจดัการศึกษา 

12) โครงการเสริมสรางการยอมรับผลการดําเนนิงานบรรลุตามภารกิจของ

สถานศึกษาในระดับชุมชนทองถิน่ และระดับจังหวัด 

6.2.2 แผนพัฒนาผูเรียน 
  1) โครงการพฒันาผูเรียนใหมีศักยภาพการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

  2) โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรู 

  3) โครงการพฒันาระบบชวยเหลือดูแลผูเรียน  

    4) โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน-นักศึกษา 

  5) โครงการสอนซอมเสริมและปรับพื้นฐานผูเรียน 

  6) โครงการพฒันาบุคลิกภาพและการทาํงานรวมกบัผูอ่ืน 

                7) โครงการเสริมสรางการมจีิตสาธารณะใหกับเยาวชน 

                8) โครงการพฒันาทักษะชีวติ 

               9) โครงการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

                10) โครงการกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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                11) โครงการสงเสริมความรูและทักษะทีจ่ําเปนในการทํางาน 

                12) โครงการสงเสริมใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระ 

                13) ประสานเครือขายผูปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทีพ่งึประสงคของ

ผูเรียน 

6.2.3 แผนพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
  1) โครงการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

  2) โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหสาขางานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและ

จัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  3) โครงการใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  

                4) โครงการสงเสริมและสนับสนุนครูใหพัฒนาคุณภาพการสอน 

  5) โครงการพฒันาครูใหสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  6) โครงการเสริมสรางระบบการนิเทศ  กํากับ ติดตาม และประเมินผลการสอน 

                7) โครงการเสริมสรางการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง  

6.2.4 แผนการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิง่ประดิษฐ นวตักรรมและงานวิจยั 
  1) โครงการจดัฝกอบรมการจัดทําผลงานโครงงานทางวชิาชีพ ส่ิงประดิษฐ 

นวัตกรรมและงานวิจยั 

  2) โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหสาขางานและนักเรียน-นักศึกษาในแตละสาขา

งานจัดทาํผลงานโครงงานทางวิชาชีพ ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรมและงานวิจัย 

  3) โครงการจดัประกวดผลงานโครงงานทางวิชาชีพ ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรมและ

งานวิจยั 

  4) โครงการจดัการความรูการทําและคิดคนโครงงานทางวิชาชีพ ส่ิงประดิษฐ 

นวัตกรรมและงานวิจยั 

  5) โครงการขอทุนสนับสนนุการสรางส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรมการจดัการเรียนการ

สอนจากหนวยงานภายนอก 

  6) โครงการเผยแพรผลงานโครงงานทางวชิาชีพ ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรมและงานวจิัย 

  7) โครงการสนับสนนุการสรางงานวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 

  8) โครงการยกยองเชิดชเูกยีรติครูนักประดิษฐ 

  9) โครงการติดตาม และประเมินผลการจดัทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ 

ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรมและงานวิจัย 
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6.2.5 แผนพัฒนาการบรกิารทางวชิาชีพแกชุมชนและสังคม 
  1) โครงการสาํรวจความตองการรับบริการทางวิชาชีพ 

  2) โครงการพฒันาศักยภาพผูปฏิบัติงานบริการทางวชิาชีพแกชมุชนและสังคม 

  3) โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหสาขางานและนักเรียน-นักศึกษาในแตละสาขา

งานเขารวมกจิกรรมบริการวิชาการหรือวชิาชีพ 

  4) โครงการติดตาม และประเมินผลการบริการทางวชิาชีพแกชุมชนและสังคม 

6.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหลงเรยีนรู 
  1) โครงการพฒันาและปรับปรุงแผนกวิชาใหมีหองเรียน หองปฏิบัติงานท่ีสามารถ

เปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษา 

  2) โครงการพฒันาและปรับปรุงหองสมุด 3 D 

  3) โครงการพฒันาและปรับปรุงหองคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพยีงพอกับผูเรียน 

  4) โครงการพฒันาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   5) โครงการจดัหาครุภัณฑและอุปกรณการจัดการเรียนการสอนใหเพยีงพอมีความ

เหมาะสมและทันสมยั 

  6) โครงการซอมแซมครุภัณฑและอุปกรณใหอยูในสภาพใชงานไดดี 

  7) โครงการจดัระบบการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพืน้ที่ฝกปฏิบัติ

ใหเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอน 

  8) โครงการสาํรวจความพงึพอใจในการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และ

พื้นที่ฝกปฏิบติั 

  9) โครงการจดัภูมิทัศนในสถานศึกษา 

  10) โครงการปลูกสรางสวนปาและสวนพฤกษศาสตร 

6.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1) โครงการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการเล่ือนวิทยฐานะที่

สูงข้ึน 

  2) โครงการสนับสนนุครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับทุนวิจยัเพือ่พัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 

  3) โครงการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผูสอน

วิชาชพีตาง ๆ ภายในจังหวัด 

  4) โครงการพฒันาครูผูสอนวิชาชีพในสถานประกอบการ 
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  5) โครงการพฒันาโดยการแลกเปล่ียนบุคลากรรวมกับสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการตาง ๆ 

  6) โครงการยกยองเชิดชเูกยีรติครูและบุคลากรทางการศึกษาในดานตาง ๆ 

  7) โครงการศึกษาดูงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการตาง ๆ 

  8) โครงการจดักิจกรรมสายสัมพันธการอาชีพ 

  9) โครงการสงเสริมครูใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีตอนักเรียน 

 6.2.8 แผนพัฒนาการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา 
  1) โครงการประสานความรวมมือกบัชุมชน องคกรภายนอกสถานศึกษา และสถาน

ประกอบการ รวมวางแผนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  2) โครงการลงนามความรวมมือจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ 

  3) โครงการยกยองเชิดชเูกยีรติสถานประกอบที่ใหความรวมมือในการจัดการศึกษา 

  4) โครงการระดมทรัพยากรการศึกษาทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  

  

6.3 ส่ิงที่ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เก่ียวของ 

6.3.1 การระดมทรัพยากรการศึกษาจากหนวยงานตาง ๆ พัฒนาแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน 

6.3.2 การชวยเหลือดานงบประมาณในการพัฒนา  ปรับปรุง  และซอมแซม แหลงเรียนรูจาก

หนวยงานตนสังกัด 

6.3.3 จัดสรรอัตรากําลังของบุคลากรใหเพียงพอและเหมาะสม โดยพจิารณาครูจางสอนของ

สถานศึกษาใหไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานราชการเปนกรณีพิเศษ 

6.3.4 ผูปกครองและชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียนอยาง

ตอเนื่องและจริงจัง 

6.3.5 การชวยเหลือจากชุมชนและหนวยงานตนสังกัดในการจัดทาํหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

      6.3.6 อาชีวศึกษาจังหวัดควรกําหนดจํานวนการรับนักเรียนใหกระจายอยางทั่วถึงไมควรกระจุก

อยูในสถานศึกษาขนาดใหญและควรเปดรับนักเรียนรวมกันทั้งจังหวัด 
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คําสั่งวิทยาลยัการอาชีพนครศรีธรรมราช 

ที่  ๑๐๑/๒๕๕๔ 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๔ 

------------------------------------------------- 
  เพื่อใหการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  เปนไปดวย

ความเรียบรอยตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วาดวยการบริหารสถานศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบฯ ดังกลาว ขอ ๑๓ มอบหมายและแตงต้ังคณะกรรมการการ

บริหารสถานศึกษาประจําปการศึกษา  ๒๕๕๔  ดังตอไปนี้ 

๑. นางเนาวรัตน รัตนพันธ  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายวิศาล เมืองไพศาล กรรมการ 

  ๓. นายอภิชาติ พิกุลทอง  กรรมการ 

  ๔. นายสุรินทร ตําล่ิม  กรรมการ 

  ๕. นายสมพงศ วรรณถนอม กรรมการ 

๖. นายเอกศักด์ิ อินทรเตรียะ กรรมการ 

๗. นายวสันต ดาราสูรย  กรรมการ 

๘. นายสุชาติ รัตนสุภา  กรรมการ 

๙. นายมาโนช ตอเหลาคา กรรมการ 

๑๐. นางยอม คําแปน  กรรมการ 

๑๑. นายบุญฤทธ์ิ ทองโอ  กรรมการ 

๑๒. นายประชา ฤทธิผล  กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. นางสาวสุจินต มิ่งขวัญ              ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ใหคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  มหีนาที่เปนผูชวยในการบริหารสถานศึกษา  

โดยพิจารณาใหความเหน็ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ  ดังนี ้

๑.กาํหนดเปาหมาย  นโยบายและยุทธศาสตรในการพฒันาสถานศึกษา 

๒.พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศกึษาและแผนปฏิบัติการประจําป 

         /๓. กําหนดแผน..... 

ภาคผนวก ข 
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๓.กําหนดแผนการรับนักเรียน  นกัศึกษา  การยุบ  ขยายและเพิ่มประเภทวิชาที่เปด

สอน ในสถานศึกษา 

๔.เร่ืองอ่ืนๆ  ที่ผูอํานวยการวิทยาลัยเสนอตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

๕.กํากับ  ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

ขอใหผูที่ไดรับการแตงต้ัง  ปฏิบัติหนาที่ดวยความต้ังใจ  เพื่อใหเกิดผลดีตอทางราชการ

และบรรลุวัตถุประสงคของวทิยาลัย ตอไป 

  ส่ัง  ณ  วันที่  ๘  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

      

  (นางเนาวรัตน  รัตนพนัธ) 

   ผูอํานวยการวทิยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
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ผลงานครูและนักเรียนที่นําไปใชประโยชน 

การแขงขันหุนยนต ABU  
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การบริการวิชาชีพสูชุมชน Fix it Center  
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยน้ําทวม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

วันที่ 10 เมษายน  พ.ศ. 2554 
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เกียรติบัตรและโลรางวัล  ที่สถานศึกษาไดรับ  ในปการศึกษา  2553 
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ภาคผนวก  จ 
 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551-2553 
 

มาตรฐานที่ 1    มาตรฐานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   

ตัวบงช้ี
ที่ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน /ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตาม

ชั้นป 

รอยละ  87.09 รอยละ  90.17 รอยละ  84.98 

2 -ไมมีการดําเนินการ - - - - 

3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

รอยละ   

94.04 

รอยละ   

100 

รอยละ   

90.94 

4 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการใชภาษาส่ือสาร  ดานการฟง การอาน  

การเขียนและการสนทนา  ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

รอยละ  89.02 รอยละ  76.01 รอยละ  73.43 

5 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปน

ในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

รอยละ  

80.75 

รอยละ  

 100 

รอยละ  100 

6 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มี

บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

รอยละ  91.41 รอยละ  85.89 รอยละ  88.02 

7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ

การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปวช. 

รอยละ  71.06 รอยละ  81.41 รอยละ  61.43 

8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ

การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปวส. 

ขอมูลเดียวกับ 

ตบ  .7 

รอยละ  88.04 รอยละ  65.79 

9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปวช . 

ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ  85.51 รอยละ  75.62 รอยละ  92.92 

10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปวส . 

ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ขอมูลเดียวกับ 

ตบ  .9 

รอยละ  99.45 รอยละ  100 

11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ 

ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน  1  ป 

รอยละ   

88.59 

รอยละ  94.12 รอยละ  94.74 

12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึง

ประสงค  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของ

ผูสําเร็จการศึกษา 

คาเฉล่ีย 

4.25 

คาเฉล่ีย 

4.33 

คาเฉล่ีย 

4.38 
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มาตรฐานที่  2    การพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงช้ี

ที่ 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน /ปการศึกษา 
2551 2552 2553 

13 รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ รอยละ 

100 

ปฏิบัติ 4 ขอ 

รอยละ  100 

ปฏิบัติ 4 ขอ 

รอยละ 100 

14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

75.26 

15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน เฉล่ีย 

4.07 

เฉล่ีย 

4.40 

 เฉล่ีย 

4.54 

16 รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับ

การจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 

- รอยละ 

10.87 

รอยละ 

10.77 

17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละ

สาขาวิชา 

1.67 : 1 1:1 1:1 

18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน 

มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 

ปฏิบัติทุกขอ ปฏิบัติทุกขอ ปฏิบัติทุกขอ 

19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่

เรียนมีบรรยากาศท่ีเอตอการเรียนรูและ 

เกิดประโยชนสูงสุด 

- ปฏิบัติทุกขอ ปฏิบัติทุกขอ 

20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ - ปฏิบัติทุกขอ ปฏิบัติทุกขอ 

21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม ส่ิง

อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน 

รอยละ   

81.81 

รอยละ   

100 

รอยละ   

100 

22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่

รับผิดชอบ 

รอยละ   

75.64 

รอยละ   

90.91 

รอยละ   

84.78 

23 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยาง

มีประสิทธิภาพ 

20 คร้ัง 32 คร้ัง 679  คร้ัง 

24 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จัด

การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

345  แหง 280 แหง 231 แหง 

25 จํานวนคน -ชั่วโมง ของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญา

ทองถ่ิน ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

รอยละ  

81.81 

รอยละ  

92 

รอยละ  

90.91 

26 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละ

สาขาวิชา 

รอยละ 

81.81 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 1:18.9 1:16 1:14.98 
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มาตรฐานที่  3  กิจกรรมพฒันาผูเรียน 
ตัวบงช้ี

ที่ 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน /ปการศึกษา 
2551 2552 2553 

28 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 36  คร้ัง/ป 33.60  คร้ัง/ป  30.92  คร้ัง/ป 

29 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 1 คร้ัง / 

รอยละ 90.20 

1 คร้ัง / 

รอยละ 90.33 

1 คร้ัง / 

รอยละ 91.92 

30 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา รอยละ 23.56 รอยละ 11.49 รอยละ 11.67 

31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม 

จริยธรรม คานิยม ที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษย

สัมพันธ 

รอยละ 

100 

รอยละ  

100 

รอยละ  

100 

32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ  

100 
 

มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 

ตัวบงช้ี
ที่ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน /ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและ

ฝกทักษะวิชาชีพ 

42 

กิจกรรม 

10กิจกรรม 57  

กิจกรรม 

34 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ 

และฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ 

รอยละ 

1.95 

รอยละ  

4.91 

รอยละ  

3.49 

 
 

มาตรฐานที่ 5  นวัตกรรมและการวิจยั 

ตัวบงช้ี
ที่ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน /ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

35 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน รอยละ  

90.90 

รอยละ  

100 

รอยละ  

100 

36 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทาง

วิชาชีพและ/หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ 

- 5  ชิ้น 122  ชิ้น 

37 รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพร 

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานตองบดําเนินการ 

รอยละ  

1.72 

รอยละ  

1.40 

รอยละ  

1.82 

38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน 

7  คร้ัง 

 

526 คร้ัง 

5 ชองทาง 

269 คร้ัง 

9 ชองทาง 
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มาตรฐานที่ 6  ภาวะผูนําและการจัดการ 
ตัวบงช้ี

ที่ 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน /ปการศึกษา 
2551 2552 2553 

39 ระดับคุณภาพารบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความ

โปรงใส ตรวจสอบได 

ปฏิบัติ 8 ขอ ปฏิบัติ 8 ขอ ปฏิบัติ 8 ขอ 

40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

มาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ  

100 

รอยละ  

100 

รอยละ  

100 

41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของ

สถานศึกษา 

ปฏิบัติ  

5  ขอ 

ปฏิบัติ 1-4-5 ปฏิบัติ 1-4-5 

 

มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงช้ี
ที่ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน /ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

42 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา

สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

- ปฏิบัติ 4 ขอ ปฏิบัติ 4 ขอ 

43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน - ปฏิบัติ 3 ขอ ปฏิบัติ  3 ขอ 
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คําสั่งวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
ที่  338/2553 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินการการประกันคุณภาพภายในของวทิยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
ประจําปการศึกษา  2553 

    …………………….... 

 ดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด 6  เร่ือง  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาในมาตรา  

47  กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวย  ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ

ประกันคุณภาพภายนอกและมาตรา  48  กําหนดใหหนวยงานตนสังกัด  และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  ดังนั้น  

เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  เปนไปตามกําหนดของมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน  ซ่ึงพัฒนาขึ้นภายใตมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช  เม่ือวันที่  30  มกราคม  
พ.ศ. 2549  จํานวน 7 มาตรฐาน  ประกอบดวย  มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ  มาตรฐานที่ 2  หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน  มาตรฐานที่ 3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาชีพสูสังคม  มาตรฐานที่ 5  
นวัตกรรมการวิจัย  มาตรฐานที่ 6  ภาวะผูนําและการจัดการ  และมาตรฐานที่ 7  การประกันคุณภาพภายใน  ซ่ึงประกอบดวย  
ตัวบงชี้ทั้งสิ้น  43 ตัวบงชี้ 

 เพื่อใหการดําเนินงานการจัดอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเกิดคุณภาพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพวิทยาลัยฯ  จึงอาศัยอํานาจ

ตามความในขอ 34 (1)  แหงระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552  แตงต้ัง

คณะกรรมการการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  ประจําปการศึกษา  2553  ดังตอไปนี้ 

 1. คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาที่  วางแผนการดําเนินการ  ใหคําปรึกษา  นิเทศ  ติดตาม  ชวยเหลือใหการประกัน

คุณภาพภายในเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  ประกอบดวย 
  1.1 นางเนาวรัตน รัตนพันธ   ประธานกรรมการ 
  1.2 นายอุดมศักด์ิ มะหมีน   รองประธานกรรมการ 
  1.3 นายวิศาล รองไพศาล   กรรมการ 
  1.4 นายประชา ฤทธิผล   กรรมการและเสขานุการ 
  1.5 นางราศี  นามโชติ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  1.6 นายขจร  เหมจินดา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีหนาที่  วางแผนการดําเนินการออกแบบเคร่ืองมือ

เก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล  และสรุปผลการประเมินในรูปแบบของการประเมินตนเองเปนรายบุคคลตอหัวหนาแผนกวิชา  หัวหนา

แผนกวิชาและหัวหนารายงานการประเมินคนเองฝายรายงานการประเมินตนเองตอสถานศึกษา  สถานศึกษารายงานการประเมินตนเอง

ตอหนวยงานตนสังกัดประกอบดวย 
 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
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2.1 ครูผูสอน  มีหนาที่  จัดทํา SAR  เปนรายบุคคล  รายงานตอแผนกวิชา  เพื่อแผนกวิชาจะไดรวบรวมขอมูลในการจัดทํา

เปน SAR  ของแผนกและรายงานตอวิทยาลัยฯตอไป  ประกอบดวย 
 

ตัวบงชี้ทีร่ับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ ผูควบคุมติดตามผลและตรวจสอบ 
ทุกมาตรฐานและทุกตัวบงช้ี แผนกวิชาชางยนต 

นายประสิทธิ์  ศรีมีชัย 
นายอวยชัย  ฐานะกาญจน 
นายวสันต  ดาราสูรย 
นายบุญรักษ  ฉายศิริวัฒนา 
นายสุรพงศ  มาถนอม 
นายมงคล  เกสรแยม 
นายสิทธิโชค  เที่ยวแสวง 
นายโพธิรัตน  เพชรรัตน 
นายกฤษณาวัฒน  บุญภักด์ิ 
นายธนิต  ธรรมโสภณ 
นายกฤติน  ศรีอักษร 
นายอดิศักด์ิ  ชูเกิด 
นายธีระ  สุขบําเพ็ญ 
นายสินสมพร  จิตอารีย 
นายพรชัย  ผันแปรจิต 

นายอวยชัย  ฐานะกาญจน 

ทุกมาตรฐานและทุกตัวบงช้ี แผนกวิชาชางกลโรงงาน 
นายมาโนช  ตอเหลาคา 
นายสัมพันธ  จิตสํารวย 
นายสุชาติ  รัตนสุภา 
นายประคอง  กาญจนโสภาคย 
นายเสฎวุฒิ  สุดคิด 
นายธนกฤต  สุวรรณ 
นายอรรถพล  ไชยพงศ 
นายอนันต  ขวัญสุวรรณ 
นายอัศวิน  เกิดสมบัติ 

นายมาโนช  ตอเหลาคา 
 

ทุกมาตรฐานและทุกตัวบงช้ี แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 
นายวันชัย  เพชรนอย 
นายริวัฒน  อวิรุตม 
นายเธียรไชย  วิสุทธิ์นรเศรษฐ 
นายประสิทธิ์  ไวยวรรณจิตร 

นายศุภรณ  กาญจนอารี 
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ตัวบงชี้ทีร่ับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ ผูควบคุมติดตามผลและตรวจสอบ 
ทุกมาตรฐานและทุกตัวบงช้ี แผนกวิชาชางไฟฟากลัง 

นายเอกศักด์ิ  อินทรเตรียะ 
นายศุภชัย  เกาเอี้ยน   
นายสุมน  โสสมัน 
นายแอต  อินทรอุดม 
นายสุเมธ  รัตนะ 
นายปลวัชร  เตงภู 
นายสุวัฒน  อมรกล 
นายดนัย  มาศคีรีวงศ 
นายแสงอาทิตย  แจงวัฒนพงศ 
นายวีรโชติ  ทองศิลป 
นายวัฒนา  ขนอม 
 

นายสุมน  โสสมัน 

ทุกมาตรฐานและทุกตัวบงช้ี แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
นายบุญฤทธิ์  ทองโอ 
นายเอกราช  ราชราวี 
นายกฤษ  ทัดระเบียบ 
นางสาวรัชนีย  ทิพยโภชน 
นายวสันต  บัวทอง 
นางสาวสุกัญญา  พัฒนาแกว 
นายปยะวุธ  ชวยรักษ 
นางสาวกัญุมา  จิตจํานอง 
 

นายบุญฤทธิ์  ทองโอ 
 

ทุกมาตรฐานและทุกตัวบงช้ี แผนกวิชาชางกอสราง 
นายสมภพ  สุจริตจันทร 
นายสุเชษฐ  อาจสมโภชน 
นางสาวสาวิตรี  ปรีชาโชติ 
นายณัฐชัย  ไตรมาศ 
นายวิชิตชัย  รัตนบุศ 
 

นายสุเชษฐ  อาจสมโภชน 

 ทุกมาตรฐานและทุกตัวบงช้ี แผนกวิชาการบัญช ี
นายประสิทธิ์  ศรีเช้ือ 
นางลัดดา  ต้ังมณีสกุล 
นางสาววัลภา  สุทธิบูรณ 

นางลัดดา  ต้ังมณีสกุล 
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ตัวบงชี้ทีร่ับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ ผูควบคุมติดตามผลและตรวจสอบ 
ทุกมาตรฐานและทุกตัวบงช้ี แผนกวิชาสามัญ 

นางราศรี  นามโชติ 
นางกันปหา  เกาเอี้ยน 
นายสมพงศ  วรรณถนอม 
นายพิษณุ  กาญจนประดิษฐ 
นางพัชรี  วาทีรักษ 
นายขจร  เหมจินดา 
นางปยธิดา  ศิริเลศ 
นายสมศักด์ิ  วงศสีแกว 
นางเกศนี  ชนะสงคราม 
นางสาวสุพร  ภูมิวาส 
นางสาววัชรินทร  เห็นพรอม 
นายบุญชวย  ต้ังหมั่น 
นางสาววรรณา  ศรีนิรัตน 
นางระเบียบ  แกวสําลี 
นางเมธาวดี  มณีนิล 
นายอัมพร  พลเยี่ยมเสน 
นายสมโชค  ทิพยมณ ี
นายวรวุธ  จันสังสา 
นายณัฐพงศ  พรหมทอง 
นางกนกวรรณ  ทองชู 
 

นางราศรี  นามโชติ 
 

ทุกมาตรฐานและทุกตัวบงช้ี แผนกวิชาเลขานกุาร 
นางนัยนา  หอมดํารงคศักด์ิ 
นางพรรณี  โสสมัน 
นางสาวศิรินดา  ทองกระจาง 
นางอลิศา  ไกรนรา 
 

นางนัยนา  หอมดํารงคศักด์ิ 
 

ทุกมาตรฐานและทุกตัวบงช้ี แผนกวิชาการขาย/การตลาด 
นางนัยนา  หอมดํารงคศักด์ิ 
นางสาวศิรินดา  ทองกระจาง 
นางอลิศา  ไกรนรา 
นางพรรณี  โสสมัน 
 

นางนัยนา  หอมดํารงคศักด์ิ 
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ตัวบงชี้ทีร่ับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ ผูควบคุมติดตามผลและตรวจสอบ 
ทุกมาตรฐานและทุกตัวบงช้ี แผนกวิชาคอมพิวเตอร 

นางสาวสุจินต  มิ่งขวัญ 
นางสาวสุภาวดี  สิทธิประการ 
นางสาวสิริวิมล  เพชรหึงค 
นางสาวรัตนา  บุญมี 

นางสาวสุจินต  มิ่งขวัญ 
 

ทุกมาตรฐานและทุกตัวบงช้ี แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
นายบุญธรรม  คําแปน 
นางยอม  คําแปน 
 

นางยอม  คําแปน 
 

ทุกมาตรฐานและทุกตัวบงช้ี แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ 
นางสารภี  ขาวทอง 
นางพัชรี  พจนจําเนียร 
นางอุบล  สุวรรรโณ 

นางสารภี  ขาวทอง 
 

ทุกมาตรฐานและทุกตัวบงช้ี แผนกวิชาเกษตร 
นายโกศล  ชุมดี 
นายสมใจ  จิตรจํานอง 

นายโกศล  ชุมดี 
 

   

2.2 หัวหนาแผนกวิชา  มีหนาที่  จัดทํา SAR  ของแผนกและรายงานตอฝาย  เพื่อฝายจะไดรวบรวมขอมูลในการจัดทําเปน 

SAR ของฝายรายงานตอสถานศึกษาตอไป  ประกอบดวย 

ตัวบงชี้ทีร่ับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ ผูควบคุมติดตามผลและตรวจสอบ 
-ตัวบงชีท้ี่เกิดจาการดําเนินงานโดยตรง 
ตัวบงช้ีที่ 3, ตัวบงช้ีที่ 5, ตัวบงช้ีที่ 13, 

ตัวบงช้ีที่ 14 ,ตัวบงช้ีที่ 21, ตัวบงช้ีที่ 25, 

ตัวบงช้ีที่ 35, ตัวบงช่ีที่ 36, ตัวบงช้ีที่ 39 
-ตัวบงชีท้ี่เกิดจาการประสานขอมูล 
ตัวบงช้ีที่ 1 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 1 

ตัวบงช้ีที่ 2 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 2 

ตัวบงช้ีที่ 3 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 3 

ตัวบงช้ีที่ 4 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 4 

ตัวบงช้ีที่ 5 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 5 

ตัวบงช้ีที่ 6 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 6 

ตัวบงช้ีที่ 7 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 7 

ตัวบงช้ีที่ 8 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่  8 

 

หัวหนาแผนกวิชาทุกแผนก 
1. นายอวยชัย  ฐานะกาญจน 
2. นายมาโนช  ตอเหลาคา 
3. นายศุภรณ กาญจนอารี 
4. นายสุมน  โสสมัน 
5. นายบุญฤทธิ์ ทองโอ 
6. นายสุเชษฐ  อาจสมโภชน 
7. นางลัดดา  ต้ังมณีสกุล 
8. นางนัยนา  หอมดํารงคศักด์ิ 
9. นางสาวสุจินต  มิ่งขวัญ 
10. นางยอม  คําแปน 
11. นางราศรี  นามโชติ 

 

นายประชา  ฤทธิผล 
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ตัวบงชี้ทีร่ับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ ผูควบคุมติดตามผลและตรวจสอบ 
-ตัวบงชีท้ี่เกิดจาการประสานขอมูล 
ตัวบงช้ีที่ 9 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 9 

ตัวบงช้ีที่ 10 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 10 

ตัวบงช้ีที่ 11 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 11 

ตัวบงช้ีที่ 12 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 12 

ตัวบงช้ีที่ 13 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 13 

ตัวบงช้ีที่ 14 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 14 

ตัวบงช้ีที่ 15 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 15 

ตัวบงช้ีที่ 16 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 16 

ตัวบงช้ีที่ 17 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 17 

ตัวบงช้ีที่ 18 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 18 

ตัวบงช้ีที่ 20 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 20 

ตัวบงช้ีที่ 26 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 26 

ตัวบงช้ีที่ 30 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 30 

ตัวบงช้ีที่ 31ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 31 

ตัวบงช้ีที่ 32 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 32 

ตัวบงช้ีที่ 37ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 37 

ตัวบงช้ีที่ 38 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 38 

ตัวบงช้ีที่ 40 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 40 

ตัวบงช้ีที่ 41 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 41 

ตัวบงช้ีที่ 42 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 42 

ตัวบงช้ีที่ 43 ประสานขอมูลจากประธานตัวบงช้ีที่ 43 

 

หัวหนาแผนกวิชาทุกแผนก 
12. นางสารภี  ขาวทอง 
13. นายโกศล  ชุมดี 

 

 

  

2.3  หัวหนางาน  มีหนาที่ จัดทํา  SAR ของงาน และรายงานตอฝาย  เพื่อฝายจะไดรวบรวมขอมูลในการจัดทําเปน SAR 
ของฝายรายงานตอสถานศึกษาตอไป  ประกอบดวย 
มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบ ผูควบคุมติดตามผลและตรวจสอบ 

1.รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน  ตามเกณฑที่กําหนด 
ตามช้ันป 

นางอวยพร    แกวเพ็ง         ประธาน 
นางอรวรรณ ฉายศิริวัฒนา  กรรมการ 
นางสิริพันธ   โพธิถาวร      กรรมการ 
นายวสันต      ดาราสูรย       เลขานุการ 

นายอุดมศักด์ิ  มะหมีน 
 

2. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเปรียบเทียบ

โอนผลการเรียนรู 
นางปยธิดา  ศิริเลศ          ประธาน 

นายวสันต   ดารสูรย        กรรมการ 
นางอวยพร  แกวเพ็ง       เลขานุการ 
 

นายประชา  ฤทธิผล 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบ ผูควบคุมติดตามผลและตรวจสอบ 
3.รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกต
หลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

มาใชแกปญหาในการปฎิบัติงานอาชีพ

อยางเปนระบบ 

นางปยธิดา  ศิริเลศ               ประธาน 
นายพิษณุ กาญจนประดิษฐ  กรรมการ 
นายสมศักด์ิ  วงศสีแกว        กรรมการ 
นายสมโชค  ทิพยมณี         กรรมการ 
นางเมธาวดี  มณีนิล             เลขานุการ 
 

นายประชา  ฤทธิผล 

4. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการส่ือสาร

ดานการฟง  การอาน  การเขียนและการ

สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

นางราศรี  นามโชติ          ประธาน 

นายขจร  เหมจินดา           กรรมการ 
น.ส.วัชรินทร  เห็นพรอม   กรรมการ                 
นางเกศนี  ชนะสงคราม     กรรมการ 
น.ส.วรรณา  ศรีนิรัตน          กรรมการนายณัฐ

พงศ  พรหมทอง       กรรมการนางกนกวรรณ  

ทองชู           กรรมการ 
น.ส.สุพร  ภูมวาส                เลขานุการ 

 

นายประชา  ฤทธิผล 

5.รอยละของผูที่มคีวามสามารถใชความรู
และเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควา

และปฎิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

นายสุภาพ  ทองโอ                ประธาน 
น.ส.สาวิตรี  ปรีชาโชติ         กรรมการ 
นายเสฎวุฒิ  สุดคิด               กรรมการ 
นายเดชา สําเภาทอง              กรรมการ 
นายวสันต  ดาราสูรย           เลขานุการ 
 

นายประชา  ฤทธิผล 

6. รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  

คานิยมมีที่ดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที่

เหมาะสมและมีมนษุยสัมพันธที่ดี 

นายสมพงศ  วรรณถนอม        ประธาน 
นางศรัญญา  บุญประเสริฐยิ่ง   กรรมการ 
นายแสงอาทิตย แจงวัฒนพงศ  กรรมการ 
น.ส.ศิรินดา  ทองกระจาง         กรรมการ 
นางพัชรี  วาทีรักษ                   เลขานุการ 
 

นายอุดมศักด์ิ  มะหมีน 

7.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการ

สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

นางอวยพร  แก็วเพ็ง                 ประธาน 
นางอุบล  สุวรรณโณ                กรรมการ 
น.ส.รัชนีย  ทิพยโภชน             กรรมการ 
นางอรวรรณ  ฉายศิริวัฒนา       กรรมการ 
นางสิริพันธ  โพธิถาวร             กรรมการ 
นางนิตยศรี  สาครสวัสด์ิ         เลขานุการ 
 

นายอุดมศักด์ิ  มะหมีน 

 
 
 
 



 
 

 

- 136 -

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบ ผูควบคุมติดตามผลและตรวจสอบ 
8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการ

สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

นางอวยพร  แก็วเพ็ง                 ประธาน 
นางอุบล  สุวรรณโณ                กรรมการ 
น.ส.รัชนีย  ทิพยโภชน             กรรมการ 
นางอรวรรณ  ฉายศิริวัฒนา       กรรมการ 
นางสิริพันธ  โพธิถาวร             กรรมการ 
นางนิตยศรี  สาครสวัสด์ิ         เลขานุการ 
 

นายอุดมศักด์ิ  มะหมีน 

9. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

นายวสันต  ดาราสูรย                ประธาน 
นางสาวจริยา  จันทรเรือง         กรรมการ 
 

 

นายประชา  ฤทธิผล 

10. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

นายวสันต  ดาราสูรย                ประธาน 
น.ส.จริยา   จันทรเรือง              กรรมการ 

 

นายประชา  ฤทธิผล 

11.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงาน

ทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ

อิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป 

น.ส.สุพร  ภูมิวาส                      ประธาน 
น.ส.พัชรี  บรรจง                      กรรมการ 
นางเกศนี  ชนะสงคราม          เลขานุการ 

นายประชา  ฤทธิผล 

12. ระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการที่มีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค

ของผูสําเร็จการศึกษา 

น.ส.สุพร  ภูมิวาส                      ประธาน 
นางวดี  กุลจิตติชนก                 กรรมการ 
นางอรอุมา  ทองโอ                  กรรมการ 

น.ส.พัชรี  บรรจง                      กรรมการ 
นายขจร  เหมจินดา                 เลขานุการ 
 

นายวิศาล  รองไพศาล 

13. รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี

คุณภาพ 
นางปยธิดา  ศิริเลศ                    ประธาน 
นายมาโนช  ตอเหลาคา            กรรมการ 
น.ส. ศิรินดา  ทองกระจาง        กรรมการ 
นายประเสริฐ  ศรีอุดม             กรรมการ 
น.ส.จริยา  จันทรเรือง          กรรมการ 
นางนัยนา  หอมดํารงคศักด์ิ     เลขานุการ 

 

นายประชา  ฤทธิผล 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบ ผูควบคุมติดตามผลและตรวจสอบ 
14. รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการ 

นางปยธิดา  ศิริเลศ                    ประธาน 
นายอวยชัย  ฐานะกาญจน         กรรมการ 
นายมาโนช  ตอเหลาคา             กรรมการ 
นายศุภรณ  กาญจนอารี            กรรมการ 

นายสุมน  โสสมัน              กรรมการ 
นายบุญฤทธิ์  ทองโอ           กรรมการ 
นายสุเชษฐ  อาจสมโภชน      กรรมการ 
นางลัดดา  ต้ังมณีสกุล              กรรมการ 
นางสารภี  ขาวทอง                  กรรมการ 
นางยอม  คําแปน                     กรรมการ 
นางเกษร  อินทรเตรียะ            กรรมการ 
นางนิตยศรี  สาครสวัสด์ิ           กรรมการ 
นายโกศล  ชุมดี                        กรรมการ 
น.ส.สุจินต  มิ่งขวัญ                  กรรมการ 
นางราศรี  นามโชติ                   กรรมการ 
นางนัยนา  หอมดํารงคศักด์ิ     เลขานุการ 

 

นายประชา  ฤทธิผล 

15. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอ

คุณภาพการสอนของผูสอน 
นายวสันต  ดาราสูรย                  ประธาน 
ครูผูสอนทุกทาน                      กรรมการ 
นายวสันต  ดาราสูรย              เลขานุการ 

 

นายประชา  ฤทธิผล 

16. รอยละงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือ  

วัสดุฝกอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการ

สอนอยางเหมาะสม 

นายเอกศักด์ิ  อินทรเตรียะ          ประธาน 
นางนพประภา  คชินทร            กรรมการ 
นายสุชาติ  รัตนสุภา                เลขานุการ 

นายประชา  ฤทธิผล 

17. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของ

คอมพิวเตอรในแตละสาขา 
น.ส.สุจินต  มิ่งขวัญ                   ประธาน 
นายอวยชัย  ฐานะกาญจน        กรรมการ 
นายมาโนช  ตอเหลาคา            กรรมการ 
นายศุภรณ  กาญจนอารี            กรรมการ 
นายสุมน  โสสมัน                    กรรมการ 
นายบุญฤทธิ์  ทองโอ                กรรมการ 
นายสุเชษฐ  อาจสมโภชน     กรรมการ 
นางสารภี  ขาวทอง                   กรรมการ 
นางยอม  คําแปน                      กรรมการ 

นายประชา  ฤทธิผล 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบ ผูควบคุมติดตามผลและตรวจสอบ 
 นางเกษร  อินทรเตรียะ             กรรมการ 

นางนิตยศรี  สาครสวัสด์ิ           กรรมการ 
นายโกศล  ชุมดี                        กรรมการ 
นางราศรี   นามโชติ                  กรรมการ  
นางลัดดา  ต้ังมณีสกุล             เลขานุการ 

 

นายประชา  ฤทธิผล 

18. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคาร

เรียน  อาคารประกอบหองเรียน

หองปฎิบัติการ  โรงฝกงาน  พื้นที่

ปฎิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียนมี

บรรยากาศที่เพื่อตอการเรียนรูและเกิด

ประโยชนสูงสุด 

นายสมใจ   จิตรจํานอง              ประธาน 
นายอวยชัย ฐานะกาญจน          กรรมการ 
นายมาโนช  ตอเหลาคา             กรรมการ 
นายศุภรณ  กาญจนอารี            กรรมการ 
นายสุมน  โสสมัน                    กรรมการ 
นายบุญฤทธิ์  ทองโอ                กรรมการ 
นายสุเชษฐ  อาจสมโภชน         กรรมการ 
นางลัดดา  ต้ังมณีสกุล               กรรมการ 
นางสารภี  ขาวทอง                   กรรมการ 
นางยอม  คําแปน                      กรรมการ 
นางเกษร  อินทรเตรียะ             กรรมการ 
นางนิตยศรี  สาครสวัสด์ิ           กรรมการ 
นายโกศล  ชุมดี                        กรรมการ 
น.ส. สุจินต  มิ่งขวัญ                 กรรมการ 
นางราศรี  นามโชติ                   กรรมการ 
นายบุญธรรม  คําแปน              กรรมการ 

 

นายอุดมศักด์ิ  มะหมีน 

19. รับความสามารถในการจัดศูนยวิทย

บริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มี

บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิด

ประโยชนสูงสุด 

นางกันปหา  เกาเอี้ยน                ประธาน 
นางสารภี  ขาวทอง                   กรรมการ 
นางระเบียบ  แกวสําลี               กรรมการ 
น.ส.วัชรินทร  เห็นพรอม         กรรมการ 
นางวรรณิศา  เพชราภรณ          กรรมการ 
นายเดชา  สําเภาทอง                 กรรมการ 
นายชูศักด์ิ  วรรณปทุมจินดา    เลขานุการ 
 

นายประชา  ฤทธิผล 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบ ผูควบคุมติดตามผลและตรวจสอบ 
20. ระดับความสามารถในการจัดใหมี

ครุภัณฑ และอุปกรณ 

นายสุชาติ  รัตนสุภา                   ประธาน 
นายอวยชัย  ฐานะกาญจน         กรรมการ 
นายมาโนช  ตอเหลาคา             กรรมการ 
นายศุภรณ  กาญจนอารี            กรรมการ 
นายสุมน  โสสมัน                    กรรมการ 
นายบุญฤทธิ์  ทองโอ                กรรมการ 
นายสุเชษฐ  อาจสมโภชน         กรรมการ 
นางลัดดา  ต้ังมณีสกุล               กรรมการ 
นางสารภี  ขาวทอง                   กรรมการ 
นางยอม  คําแปน                      กรรมการ 
นางเกษร  อินทรเตรียะ             กรรมการ 
นางนิตยศรี  สาครสวัสด์ิ           กรรมการ 
นายโกศล  ชุมดี                        กรรมการ 
น.ส. สุจินต  มิ่งขวัญ                 กรรมการ 
นางราศรี  นามโชติ                   กรรมการ 
น.ส.นันทนา  ควรรําพึง            กรรมการ 
น.ส.นราทิพย  ขุนทองคํา        กรรมการ 

นางอรอุมา  ลีละวัฒน             เลขานุการ 

นายอุดมศักด์ิ  มะหมีน 

21. ระดับคุณภาพการจัดระบบความ

ปลอดภัยของสภาพแวดลอม  สิ่งอํานวย

ความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูใน

สาขาวิชา/สาขางาน 

นายสมใจ   จิตรจํานอง              ประธาน 
นายอวยชัย ฐานะกาญจน          กรรมการ 
นายมาโนช  ตอเหลาคา             กรรมการ 
นายศุภรณ  กาญจนอารี            กรรมการ 
นายสุมน  โสสมัน                    กรรมการ 
นายบุญฤทธิ์  ทองโอ                กรรมการ 
นายสุเชษฐ  อาจสมโภชน         กรรมการ 
นางลัดดา  ต้ังมณีสกุล               กรรมการ 
นางสารภี  ขาวทอง                   กรรมการ 
นางยอม  คําแปน                      กรรมการ 
นางเกษร  อินทรเตรียะ             กรรมการ 
นางนิตยศรี  สาครสวัสด์ิ           กรรมการ 
นายโกศล  ชุมดี                        กรรมการ 
น.ส. สุจินต  มิ่งขวัญ                 กรรมการ 
นางราศรี  นามโชติ                   กรรมการ 
นายบุญธรรม  คําแปน              กรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ  มะหมีน 

22. รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษา

ที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

นางเกษร  อินทรเตรียะ             ประธาน 
น.ส.สาวิตรี  สุขเมตตา              กรรมการ 

นางยุพิณ  นวลยอง                  เลขานุการ 

 

นายอุดมศักด์ิ  มะหมีน 
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มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบ ผูควบคุมติดตามผลและตรวจสอบ 

23. จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหลงตางๆ  ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัด

การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

นายประสิทธิ์  ศรีมีชัย                ประธาน 
นางปยธิดา  ศิริเลศ                    กรรมการ 
นายสุชาติ  รัตนสุภา                  กรรมการ 
นายบุญรักษ  ฉายศิริวัฒนา       กรรมการ 
น.ส.สุพร  ภูมิวาส                    เลขานุการ 
 

นายประชา  ฤทธิผล 

24. จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัด

การศึกษารวมกับสถานศึกษาในการจัด

การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

นายบุญรักษ  ฉายศิริวัฒนา         ประธาน 
นางอุบล  สุวรรณโณ                กรรมการ 
นายบุญธรรม  คําแปน              กรรมการ 
นายกฤติน  ศรีอักษร                เลขานุการ 

 

นายประชา  ฤทธิผล 

25. จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ

ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปญญาทองถ่ินที่มี

สวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

นางเกษร  อินทรเตรียะ              ประธาน 
นายอวยชัย ฐานะกาญจน          กรรมการ 
นายมาโนช  ตอเหลาคา             กรรมการ 
นายศุภรณ  กาญจนอารี            กรรมการ 
นายสุมน  โสสมัน                    กรรมการ 
นายบุญฤทธิ์  ทองโอ                กรรมการ 
นายสุเชษฐ  อาจสมโภชน         กรรมการ 
นางลัดดา  ต้ังมณีสกุล               กรรมการ 
นางสารภี  ขาวทอง                   กรรมการ 
นางนัยนา หอมดํารงคศักด์ิ       กรรมการ 
นางเกษร  อินทรเตรียะ             กรรมการ 
นางนิตยศรี  สาครสวัสด์ิ           กรรมการ 
นายโกศล  ชุมดี                        กรรมการ 
น.ส. สุจินต  มิ่งขวัญ                 กรรมการ 
นางราศรี  นามโชติ                   กรรมการ 

นางยอม  คําแปน                     เลขานุการ 

นายประชา  ฤทธิผล 

26. อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิ
ดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

นางเกษร  อินทรเตรียะ             ประธาน 
น.ส.สาวิตรี  สุขเมตตา              กรรมการ 

นางยุพิณ  นวลยอง                  เลขานุการ 

 

นายอุดมศักด์ิ  มะหมีน 

27. อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน นางเกษร  อินทรเตรียะ             ประธาน 
น.ส.สาวิตรี  สุขเมตตา              กรรมการ 

นางยุพิณ  นวลยอง                  เลขานุการ 

 

นายอุดมศักด์ิ  มะหมีน 
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มาตรฐานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบ ผูควบคุมติดตามผลและตรวจสอบ 

28. จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่

ปรึกษา 

นางศรัญญา  บุญประเสริฐยิ่ง     ประธาน 
นางระเบียบ  แกวสําลี               กรรมการ 
นางมนตบงกช  ลักษโณสุราง   กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาทุกคน                    กรรมการ 
นางยอม  คําแปน                     เลขานุการ 

 

นายวิศาล  รองไพศาล 

29. จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสาร

เสพติดใหกับผูเรียน 
นางนิตยศรี  สาครสวัสด์ิ            ประธาน 
นายพรชัย  ผันแปรจิต               กรรมการ 
น.ส.ประไพ  นิลวานิช              กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาทุกคน                    กรรมการ 
นางพัชรี  วาทีรักษ                   เลขานุการ 

 

นายวิศาล  รองไพศาล 

30. รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อ

เทียบกับแรกเขา 

นางอวยพร  แกวเพ็ง                 ประธาน 
นางอุบล  สุวรรณโณ               กรรมการ 
น.ส.รัชนีย  ทิพยโภชน             กรรมการ 
นางอรวรรณ  ฉายศิริวัฒนา      กรรมการ 
นางสิริพันธ  โพธิถาวร             กรรมการ 
นางนิตยศรี  สาครสวัสด์ิ         เลขานุการ 
 

นายอุดมศักด์ิ  มะหมีน 

31.จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่

สงเสริมดานวิชาการคุณธรรม  จริยธรรม  

คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมท้ังดาน

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

นายสมพงศ  วรรณถนอม          ประธาน 
นายอวยชัย ฐานะกาญจน          กรรมการ 
นายมาโนช  ตอเหลาคา             กรรมการ 
นายศุภรณ  กาญจนอารี            กรรมการ 
นายสุมน  โสสมัน                    กรรมการ 
นายบุญฤทธิ์  ทองโอ                กรรมการ 
นายสุเชษฐ  อาจสมโภชน         กรรมการ 
นางลัดดา  ต้ังมณีสกุล               กรรมการ 
นางสารภี  ขาวทอง                   กรรมการ 
นางนัยนา หอมดํารงคศักด์ิ       กรรมการ 
นางเกษร  อินทรเตรียะ             กรรมการ 
นางนิตยศรี  สาครสวัสด์ิ           กรรมการ 
นายโกศล  ชุมดี                        กรรมการ 
น.ส. สุจินต  มิ่งขวัญ                 กรรมการ 
นางราศรี  นามโชติ                   กรรมการ 

นางยอม  คําแปน                      กรรมการ 
นางพัชรี  วาทีรักษ                   เลขานุการ 

 

นายวิศาล  รองไพศาล 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ ผูรับผิดชอบ ผูควบคุมติดตามผลและตรวจสอบ

32. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่

สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  

ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

นายสมพงศ   วรรณถนอม          ประธาน 
หัวหนาแผนกวิชาทุกแผนก      กรรมการ 
นายแสงอาทิตย  แจงวัฒนพงศ กรรมการ 
น.ส.ศิรินดา  ทองกระจาง         กรรมการ 
นางพัชรี  วาทีรักษ                   เลขานุการ 

 

นายวิศาล  รองไพศาล 

 
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม 
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบ ผูควบคุมติดตามผลและตรวจสอบ 

33. จํานวนและประสิทธิภาพของกิจกรรม/

โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะ

วิชาชีพ 

นายสุรพงศ  มาถนอม                ประธาน 
นายขจร  เหมจินดา                   กรรมการ 
นางนิตยศรี  สาครสวัสด์ิ           กรรมการ 
นางเกษร  อินทรเตรียะ             กรรมการ 

นางโกศล  ชุมดี                         กรรมการ 

นางวธิดา  พุมสุวรรณ               กรรมการ 

นายอวยชัย  ฐานะกาญจน       เลขานุการ 

นายวิศาล  รองไพศาล 

34. รอยละของงบประมาณในการจัด

กิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและฝก

ทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ 

นายเอกศักด์ิ  อินทรเตรียะ          ประธาน 
นางนพประภา  คชินทร            กรรมการ 
นายสุชาติ  รัตนสุภา                เลขานุการ 

นายประชา  ฤทธิผล 

 
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจยั 
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบ ผูควบคุมติดตามผลและตรวจสอบ 

35. จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  

งานวิจัย  และโครงงาน 

น.ส.สุจินต มิ่งขวัญ                 ประธาน 
น.ส.สิริวิมล  เหชรหึงค            กรรมการ 
นางสุภาวดี  สิทธิประการ        กรรมการ 
น.ส.รัตนา  บุญมี                    กรรมการ 
น.ส.อลิษา  ศรีสุขใส                กรรมการ 
น.ส.อรไท  คํานวณ                 เลขานุการ 

นายประชา  ฤทธิผล 

36. งานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  

โครงงาน  ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/

หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ 

น.ส.สุจินต มิ่งขวัญ                 ประธาน 
น.ส.สิริวิมล  เหชรหึงค            กรรมการ 
นางสุภาวดี  สิทธิประการ        กรรมการ 
น.ส.รัตนา  บุญมี                    กรรมการ 
น.ส.อลิษา  ศรีสุขใส               กรรมการ 
น.ส.อรไท  คํานวณ                 เลขานุการ 

นายประชา  ฤทธิผล 

37. รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง

พัฒนา  และเผยแพร  นวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงานตอ

งบดําเนินการ 

นายเอกศักด์ิ  อินทรเตรียะ       ประธาน 
นางนพประภา  คชินทร            กรรมการ 
นายสุชาติ  รัตนสุภา                เลขานุการ 

นายประชา  ฤทธิผล 
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ผูรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ 
38. จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพร

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย และโครงงาน 

นางอรอุมา  ทองโอ                    ประธาน 
น.ส.รัชนีย  ทิพยโภชน             กรรมการ 
นายเดชา  สําเภาทอง                กรรมการ 
นายสิทธิกร  บุญทอง              เลขานุการ 
 

นายอุดมศักด์ิ  มะหมีน 

 
มาตรฐานที่ 6  ภาวะผูนําและการจัดการ 
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบ ผูควบคุมติดตามผลและตรวจสอบ 

39.ระดับคุณภาพการบริหารงานของ

ผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

และการมีสวนรวมของประชาคม

อาชีวศึกษาดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได 

นายเอกศักด์ิ  อินทรเตรียะ          ประธาน 
น.ส.สุจินต  มิ่งขวัญ                  กรรมการ 
นายสุภาพ  ทองโอ                    กรรมการ 
นายสุชาติ  รัตนสุภา                  กรรมการ 
นางราศรี  นามโชติ                   กรรมการ 

นายประชา  ฤทธิผล 

39.ระดับคุณภาพการบริหารงานของ

ผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

และการมีสวนรวมของประชาคม

อาชีวศึกษาดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได 

นางยอม  คําแปน                      กรรมการ 
นายประสิทธิ์  ศรีมีชัย              เลขานุการ 

นายประชา  ฤทธิผล 

40. รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่

สามารถปฎิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน

วิชาชีพ 

นางเกษร  อินทรเตรียะ             ประธาน 
น.ส.สาวิตรี  สุขเมตตา              กรรมการ 

นางยุพิณ  นวลยอง                  เลขานุการ 

 

นายอุดมศักด์ิ  มะหมีน 

41. ระดับคุณภาพของการจัดระบบ

สารสนเทศและการจัดการความรูของ

สถานศึกษา 

นายสุภาพ  ทองโอ                     ประธาน 
น.ส.สุกัญญา  พัฒนแกว           กรรมการ 
น.ส.กัญุมา  จิตจํานอง            กรรมการ 
นายปยวุธ  ชวยรักษ                 เลขานุการ 

นายประชา  ฤทธิผล 

 
มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบ ผูควบคุมติดตามผลและตรวจสอบ 

42. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

ภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษา

อยางตอเนื่อง 

นางราศรี  นามโชติ                    ประธาน   
นางยอม  คําแปน                      กรรมการ 
นางเกศนี  ชนะสงคราม            กรรมการ 
นางเกษร  อินทรเตรียะ             กรรมการ 
น.ส. สุพร  ภูมิวาส                   เลขานุการ 

นายประชา  ฤทธิผล 

43. ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ

ภายใน 
นางราศรี  นามโชติ                    ประธาน   
นางยอม  คําแปน                      กรรมการ 
นางเกศนี  ชนะสงคราม            กรรมการ 
นางเกษร  อินทรเตรียะ             กรรมการ 
น.ส. สุพร  ภูมิวาส                   เลขานุการ 

นายประชา  ฤทธิผล 
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2.4 รองผูอํานวยการฝาย  มีหนาทีจ่ัดทํา SAR ของฝายรายงานตอสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ทีร่ับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ ผูควบคุมติดตามผลและตรวจสอบ 

ฝายบริหารทรัพยากร 
ตัวบงช้ีที่ 1, ตัวบงช้ีที่ 7 

ตัวบงช้ีที่ 8, ตัวบงช้ีที่ 18 

ตัวบงช้ีที่ 20, ตัวบงช้ีที่ 21 
 

 
นายอุดมศักด์ิ  มะหมีน               ประธาน 
นางอวยพร  แกวเพ็ง                 กรรมการ 
นายสมใจ  จิตรจํานอง              กรรมการ 
 

 
นางเนาวรัตน  รัตนพันธ 

ฝายบริหารทรัพยากร 
ตัวบงช้ีที่ 22, ตัวบงช้ีที่ 26 

ตัวบงช้ีที่ 27, ตัวบงช้ีที่ 30 

ตัวบงช้ีที่ 38, ตัวบงช้ีที่ 40 
 

 
นายสุชาติ  รัตนสุภา                  กรรมการ 
นางอรอุมา  ทองโอ                   กรรมการ 
นางเกษร  อินทรเตรียะ            เลขานุการ 
 

 
นางเนาวรัตน  รัตนพันธ 

ฝายวิชาการ 
ตัวบงช้ีที่ 1, ตัวบงช้ีที่ 2, ตัวบงช้ีที่ 3 

ตัวบงช้ีที่ 4, ตัวบงช้ีที่ 5, ตัวบงช้ีที่ 7 

ตัวบงช้ีที่ 9,ตัวบงช้ีที่ 10,ตัวบงช้ีที่ 12 

ตัวบงช้ีที่13,ตัวบงช้ีที่14,ตัวบงช้ีที่ 15ตัว

บงช้ีที่17,ตัวบงช้ีที่19,ตัวบงช้ีที่ 24 

ตัวบงช้ีที่ 25,  ตัวบงช้ีที่31 

 

 
นายประชา  ฤทธิผล                   ประธาน 
นางอวยพร  แกวเพ็ง                 กรรมการ 
นางปยธิดา  ศิริเลศ                    กรรมการ 
นายขจร  เหมจินดา                   กรรมการ 
นางกันปหา  เกาเอี้ยน               กรรมการ 
นายวสันต  ดาราสูรย                กรรมการ 
นายบุญรักษ  ฉายศิริวัฒนา       กรรมการ 
นางยอม  คําแปน                     เลขานุการ 

 
นางเนาวรัตน  รัตนพันธ 

ฝายพัฒนาการศึกษา 
ตัวบงช้ีที่ 6, ตัวบงช้ีที่ 11 

ตัวบงช้ีที่ 12, ตัวบงช้ีที่ 28 

ตัวบงช้ีที่ 29, ตัวบงช้ีที่ 31 

ตัวบงช้ีที่ 32, ตัวบงช้ีที่ 33 

 

 
นายวิศาล  รองไพศาล                ประธาน 
นายสมพงศ  วรรณถนอม         กรรมการ 
น.ส.สุพร  ภูมิวาส                     กรรมการ 
นางศรัญญา บุญประเสริฐยิ่ง     กรรมการ 
นางนิตยศรี  สาครสวัสด์ิ           กรรมการ 
นายสุรพงศ  มาถนอม               กรรมการ 
นางพัชรี  วาทีรักษ                   เลขานุการ  

 
นางเนาวรัตน   รัตนพันธ 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 
ตัวบงช้ีที่ 16, ตัวบงช้ีที่ 23 

ตัวบงช้ีที่ 34, ตัวบงช้ีที่ 35 

ตัวบงช้ีที่ 36, ตัวบงช้ีที่ 37 

ตัวบงช้ีที่ 39, ตัวบงช้ีที่ 41 

ตัวบงช้ีที่ 42, ตัวบงช้ีที่ 43 

 
นายประชา  ฤทธิผล                   ประธาน 
นายเอกศักด์ิ  อินทรเตรียะ        กรรมการ 
นายประสิทธิ์  ศรีมีชัย               กรรมการ 
น.ส. สุจินต  มิ่งขวัญ                 กรรมการ 
นายสุภาพ  ทองโอ                    กรรมการ 
นางราศรี  นามโชติ                  เลขานุการ 

 
นางเนาวรัตน   รัตนพันธ 
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3. คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง  มีหนาที่รวบรวมขอมูลจากการประเมินแตละมาตรฐานและตัวบงช้ี  และ

จัดทํารายงานผลการประเมิน SAR  เสนอวิทยาลัยฯและเผยแพรหนวยงานท่ีเก่ียวของประกอบดวยบุคคลดังนี้ 

3.1 นายประชา  ฤทธิผล  ประธานกรรมการ 
3.2  นายอุดมศักด์ิ มะหมีน  รองประธาน 
3.3  นายวิศาล    รองไพศาล  รองประธาน 
3.4  นายวสันต  ดาราสูรย  กรรมการ 
3.5  นายขจร  เหมจินดา  กรรมการ 
3.6  นางเกษร  อินทรเตรียะ  กรรมการ 
3.7  นางเกศนี  ชนะสงคราม  กรรมการ 
3.8  นางสาวสุพร  ภูมิวาส  กรรมการ 
3.9  นางยอม  คําแปน  กรรมการ 
3.10 นายแอต   อินทรอุดม  กรรมการ 
3.11 นางสาววรรณา ศรีนิรัตน  กรรมการ 
3.12 นางนพประภา คชินทร  กรรมการ 
3.13 นางสาวอลิษา ศรีสุขใส  กรรมการ 
3.14 นางราศรี  นามโชติ   กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้  ใหผูที่ไดรับมอบหมายปฎิบัติหนาที่ใหสําเร็จดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงคเกิดผลดีตอวิทยาลัยฯและทางราชการ

ตอไป 

   สั่ง ณ  วันที่    7   กันยายน  พ.ศ. 2553 

       

               (นางเนาวรัตน  รัตนพันธ) 
                   ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
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คําส่ังวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 

ที่ ๑๓๕ /๒๕๕๔ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม 
--------------------------------------------------- 

 ตามหมวด ๖ วาดวย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกอยางนอย ๑ คร้ังทุก ๕ ปการศึกษานับต้ังแตการประเมินคร้ังสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ี

เก่ียวของและสาธารณชน โดยกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๓ กําหนดให สมศ.ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ใน

สวนของการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ดานการอาชีวศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) สมศ.ไดกําหนดตัวบงชี้

จํานวน ๑๘ ตัวบงชี้ และเปนการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชเปนสถานศึกษาหนึ่งที่ตองรับการประเมินภายนอก รอบสาม ในป ๒๕๕๔ 

ดังนั้น เพื่อใหสถานศึกษามีความพรอมในการรับการประเมิน จึงอาศัยอํานาจตามคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ที่  ๑๐๖๘/๒๕๔๙  ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เร่ือง มอบอํานาจใหผูอํานวยการวิทยาลัยสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(เก่ียวกับงานบุคลากร)  ขอที่ ๑ ขอแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม   ดังตอไปนี้ 

 

 ๑. คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาที่  อํานวยการ วางแผนการดําเนินการ นิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ 

และใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการฝายตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  ประกอบดวย     

    ๑.๑  นางเนาวรัตน  รัตนพันธ      ผูอํานวยการ      ประธานกรรมการ 

      ๑.๒  นายประชา   ฤทธิผล         รอง ผอ. ฝายบริหารทัพยากร   กรรมการ 

      ๑.๓  นายวิศาล     เมืองไพศาล  รอง ผอ. ฝายพัฒนาการศึกษา  กรรมการ 

     ๑.๔  นายสุรินทร  ตําล่ิม           รอง ผอ. ฝายวิชาการ  กรรมการ 

  ๑.๕  นายอภิชาติ พิกุลทอง       รอง ผอ.ฝายแผนงานและความรวมมือ กรรมการ    

  ๑.๖  นางสาวสุจินต ม่ิงขวัญ    หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๒. คณะกรรมการฝายดําเนนิการประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม  มีหนาท่ี ประสานงานการ

ดําเนินงานออกแบบเครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห ตรวจสอบขอมูล และสรุปขอมูล 

     ๒.๑  นายอภิชาติ  พิกุลทอง     รอง ผอ.ฝายแผนงานและความรวมมือ ประธานกรรมการ 

      ๒.๒  นายประชา  ฤทธิผล รอง ผอ. ฝายบริหารทัพยากร  กรรมการ 

      ๒.๓  นายวิศาล   เมืองไพศาล   รอง ผอ. ฝายพัฒนาการศึกษา  กรรมการ 

 ภาคผนวก ช 
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  ๒.๔  นายสุรินทร  ตําล่ิม        รอง ผอ. ฝายวิชาการ           กรรมการ 

                 ๒.๕  นางเกษร  อินทรเตรียะ หัวหนางานบุคลากร            กรรมการ 

                 ๒.๖  นางอวยพร แกวเพ็ง หัวหนางานทะเบียน            กรรมการ 

                 ๒.๗  นายสุเมธ  รัตนะ  เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา        กรรมการ 

                 ๒.๘  นางพัชรีย  ทองขวัญ เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา        กรรมการ 

                 ๒.๙  นางสาวอลิษา  ศรีสุขใส   เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา        กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาวสุจินต  ม่ิงขวัญ    หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

                 ๒.๑๑ นางสาวจุฑาภรณ   ศรีใส   ครูผูชวย                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมการรบัผิดชอบตัวบงชี้   มีหนาที ่วางแผน ดําเนนิงานตามกิจกรรม/โครงการ/

งาน เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปผลการประเมิน และเตรียมรองรอยหลักฐานให

คณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบดวย 

กลุมตัวบงชี ้ ตัวบงชี้ที ่ คณะกรรมการผูรับผิดชอบ 

มาตรฐาน
ตาม

กฎกระทรวง
ศึกษาธิการ 

กลุมตัวบงช้ี

พื้นฐาน 

๑. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ในสาขาที่เก่ียวของภายใน ๑ ป 
๑. นางสาวสุพร  ภูมิวาส              ประธานกรรมการ 

๒. นายแอต   อินทรอุดม                       กรรมการ 

๓. นายธีรพล  คะเนสม                         กรรมการ 

๔. นางอวยพร   แกวเพ็ง                       กรรมการ 

๕.นางเกศนี   ชนะสงคราม   กรรมการและเลขานุการ 

ผลการจัด

การศึกษา 

๒. ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน ๑. นางราศรี   นามโชติ               ประธานกรรมการ 

๒. นางศรัญญา   บุญประเสริฐยิ่ง          กรรมการ 

๓. นายสุเมธ   รัตนะ                             กรรมการ 

๔. นายขจร    เหมจินดา                       กรรมการ 

๕. นายพิษณุ   กาญจนประดิษฐ           กรรมการ 

๖. นายสมศักด์ิ   วงศสีแกว                   กรรมการ 

๗. นางปยธิดา   ศิริเลศ        กรรมการและเลขานุการ 
๓. ผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจาก

องคกรที่เปนที่ยอมรับ 
๑. นายวสันต   ดาราสูรย             ประธานกรรมการ 

๒. นายชูศักด์ิ   วรรณปทุมจินดา           กรรมการ 

๓. นางอรอุมา   ทองโอ                        กรรมการ 

๔. นางนัยนา    หอมดํารงคศักด์ิ          กรรมการ 

๕. นายสมภพ   สุจริตจันทร                กรรมการ 

๖. นายบุญรักษ  ฉายศิริวัฒนา กรรมการและเลขานุการ 

๔. ผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ

ของผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชน 
๑. นายเอกศักด์ิ  สงวนคํา            ประธานกรรมการ 

๒. นายศุภรณ   กาญจนอารี                   กรรมการ 

๓. นายสุวัฒน    อมรกล                        กรรมการ 

๔. นางสารภี      ขาวทอง                      กรรมการ 

๕. นางวดี      กุลจิตติชนก    กรรมการและเลขานุการ 
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กลุมตัวบงชี ้ ตัวบงชี้ที ่ คณะกรรมการผูรับผิดชอบ 

มาตรฐาน
ตาม

กฎกระทรวง
ศึกษาธิการ 

 ๕. ผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐสรางสรรค หรือ

งานวิจัยของครูที่ไดนําไปใชประโยชน 

๑. นายเอกศักด์ิ   สงวนคํา           ประธานกรรมการ 

๒. นายศุภรณ   กาญจนอารี                   กรรมการ 

๓. นายสุวัฒน   อมรกล                         กรรมการ 

๔. นางสารภี    ขาวทอง                        กรรมการ 

๕. นางวดี      กุลจิตติชนก   กรรมการและเลขานุการ 

 

๖. ผลการใหบริการหรือวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนา

ทักษะของผูเรียน 
๑. นายวิศาล   เมืองไพศาล          ประธานกรรมการ 

๒. นายสุมน    โสสมัน                          กรรมการ 

๓. นายอวยชัย   ฐานะกาญจน             กรรมการ 

๔. นายสุรพงศ   มาถนอม                    กรรมการ 
๕.  นายริวัฒน    อวิรุตม                      กรรมการ 

๖. นางพัชรี   วาทีรักษ        กรรมการและ 
๗ .ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ๑. นายบุญรักษ   ฉายศิริวัฒนา      ประธานกรรมการ 

๒. นายประเวท   จันทรงาม                 กรรมการ 

๓. นายสุชาติ    รัตนสุภา                    กรรมการ 

๔. นายปลวัชร   เตงภู                        กรรมการ 
๕. นายเธียรชัย   วิสุทธิ์นรเศรษฐ         กรรมการ 

๖. นายวสันต  ดาราสูรย      กรรมการและเลขานุการ 

การจัดการ

เรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

๘. ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหาร

สถานศึกษา 
   ๘.๑ ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
๘.๒ ผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 

๑. นายประชา   ฤทธิผล             ประธานกรรมการ 
๒. นายสมพงศ  วรรณถนอม              กรรมการ 

๓. นายมาโนช   ตอเหลาคา               กรรมการ 

๔. นางยอม    คําแปน                       กรรมการ 

๕. นางเกษร    อินทรเตรียะ  กรรมการและเลขานุการ 

การบริหารจัด

การศึกษา 

๙. ผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ 
๑. นายสุภาพ   ทองโอ                ประธานกรรมการ 
๒. นางอวยพร  แกวเพ็ง                     กรรมการ 

๓. นายเดชา     สําเภาทอง                กรรมการ 

๔. นายเอกศักด์ิ   อินทรเตรียะ           กรรมการ 

๕. นางสาวจุฑาภรณ  ศรีใส  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐ .ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑. นางเกษร    อินทรเตรียะ         ประธานกรรมการ 

๒. นางลัดดา   ต้ังมณีสกุล                 กรรมการ 

๓. นางนิตยศรี   สาครสวัสด์ิ              กรรมการ 

๔. นางยุพิณ  นวลยอง                      กรรมการ 

๕. นางยอม   คําแปน         กรรมการและเลขานุการ 
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 ๑๑. ผลการบริหารความเสี่ยง ๑. นายวันชัย    เพชรนอย           ประธานกรรมการ 

๒. นายบุญฤทธิ์   ทองโอ                       กรรมการ 

๓. นายมาโนช    ตอเหลาคา                กรรมการ 

๔. นายสุรพงศ   มาถนอม                     กรรมการ 

๕. นายประสิทธิ์  ไวยวรรณจิตร           กรรมการ  

๖. นางนิตยศรี  สาครสวัสด์ิ  กรรมการและเลขานุการ 

 

๑๒.  ผลการสรางการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ ๑. นางสาวสุจินต   มิ่งขวัญ          ประธานกรรมการ 

๒. นายสุเมธ   รัตนะ                            กรรมการ 

๓. นางอุบล   สุวรรณโณ                      กรรมการ 

๔. นางสาวจุฑาภรณ   ศรีใส                กรรมการ 

๕. นางพัชรีย    ทองขวัญ     กรรมการและเลขานุการ 
การประกัน

คุณภาพ

ภายใน 
๑๓. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมิน

คุณภาพภายใน 
๑. นางสาวสุจินต   มิ่งขวัญ          ประธานกรรมการ 

๒. นายสุเมธ   รัตนะ                           กรรมการ 

๓. นางอุบล   สุวรรณโณ                     กรรมการ 

๔. นางสาวจุฑาภรณ   ศรีใส               กรรมการ 

๕. นางพัชรีย    ทองขวัญ     กรรมการและเลขานุการ 

กลุมตัวบงช้ี 
อัตลักษณ 

๑๔. ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาณ พันธกิจ และ

จุดเนนและจุดเดนของสถานศึกษา 
       ๑๔.๑ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายตาม

ปรัชญา ปณิธาณ พันธกิจ และวัตถุประสงคของการ

จัดต้ังสถานศึกษา 
       ๑๔.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล

สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

๑. นายอภิชาติ   พิกุลทอง           ประธานกรรมการ 

๒. นายบุญฤทธิ์   ทองโอ                    กรรมการ 

๓. นายสมพงศ  วรรณถนอม             กรรมการ 

๔. นางราศรี  นามโชติ                       กรรมการ 

๕. นายเอกศักด์ิ  อินทรเตรียะ  กรรมการและเลขานุการ 

ผลการจัด

การศึกษา 

กลุมตัวบงช้ี 
มาตรการ

สงเสริม 

๑๕. ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน       ๑. นายวิศาล   เมืองไพศาล          ประธานกรรมการ 

๒. นางพัชรี   วาทีรักษ                      กรรมการ 

๓. นายศิระพงศ   หอมดํารงศักด์ิ       กรรมการ 

๔. นายสัมพันธ   จิตสํารวย               กรรมการ 

๕. นายสมพงศ วรรณถนอม  กรรมการและเลขานุการ ผลการจัด

การศึกษา ๑๖. ผลการพัฒนาครู ๑. นายสุรินทร   ตําล่ิม               ประธานกรรมการ 

๒. นางเกษร   อินทรเตรียะ                    กรรมการ 

๓. นายอวยชัย   ฐานะกาญจน                กรรมการ 

๔. นางนัยนา   หอมดํารงศักด์ิ                 กรรมการ 

๕. นางปยธิดา   ศิริเลศ       กรรมการและเลขานุการ 
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 ๑๗. การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู ๑. นายประชา   ฤทธิผล             ประธานกรรมการ 
๒. นางกันปหา   เกาเอี้ยน                      กรรมการ 

๓. นายสุภาพ    ทองโอ                         กรรมการ 

๔. นายบุญธรรม  คําแปน                      กรรมการ 

๕. นายสุเชษฐ อาจสมโภชน  กรรมการและเลขานุการ การบริหาร

จัดการศึกษา 
๑๘. การสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาสทาง

การศึกษา 
๑. นายอภิชาติ  พิกุลทอง            ประธานกรรมการ 
๒. นายศุภชัย   เกาเอี้ยน                       กรรมการ 

๓. นางลัดดา   ต้ังมณีสกุล                      กรรมการ 

๔. นายบุญธรรม   คําแปน    กรรมการและเลขานุการ 

  
๔. คณะกรรมการการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการประกนัภายนอกรอบสาม 
  มหีนาที่วางแผน  ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานการประกนัคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม  ของคณะกรรมการในแตละตัวบงชี้ใหเปนไปตามรูปแบบที่กําหนด 

  ๔.๑ นางเนาวรัตน รัตนพันธ  ประธานกรรมการ 

  ๔.๒ นายประชา ฤทธิผล  กรรมการ (รับผิดชอบตัวบงช้ีที่ ๑-๔) 

  ๔.๓ นายวิศาล เมืองไพศาล กรรมการ  (รับผิดชอบตัวบงช้ีที่ ๕-๘) 

๔.๔ นายสุรินทร ตําล่ิม  กรรมการ  (รับผิดชอบตัวบงช้ีที่ ๙-๑๓) 

 ๔.๕ นายอภิชาติ พิกุลทอง  กรรมการ  (รับผิดชอบตัวบงช้ีที่ ๑๔-๑๘) 

 ๔.๖ นางสาวสุจินต มิ่งขวัญ  กรรมการและเลขานุการ 

   ๔.๖ นางพัชรีย ทองขวัญ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายปฎิบัติงานใหสําเร็จลุลวง  เพื่อผลสําเร็จ

ของการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  อันเกดิผลดีตอทางราชการตอไป 

     ส่ัง  ณ   วนัที ่  ๕   เมษายน  ๒๕๕๔ 

 

 

  

      (นางเนาวรัตน  รัตนพันธ) 

     ผูอํานวยการวทิยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช     
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