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ส่วนที่ 1
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประกอบด้วยการสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 2563 ที่จัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. การพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทารายงานผลการประเมิน
ตนเอง ประกอบด้วย
1.1 ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรี ธรรมราช ได้บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการศึกษาของชาติ ซึ่งการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษามีการกาหนดเป้าหมายที่
จะมีระบบจัดการศึกษาอย่างมีทิศทางโดยมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และ
ตัวชี้วัดความสาเร็จทางการบริหารการจัดการ พอสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช ในปีการศึกษา 2563 พบว่าสถานศึกษาดาเนินงานได้ประสบความสาเร็จโดย
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถนาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา แต่ละระดับ และประเภทการศึกษา
การจัดการศึกษาได้การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนในการ
พัฒ นาผู้ เรี ย นให้ มีความรู้ ทัก ษะ และการประยุกต์ ใช้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณ วุฒิ อาชี ว ศึกษาแต่ล ะระดับ มี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมี
1) การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจาปี ดาเนินการตามแผน การกากับ
ติดตาม และประเมินผล สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา
2) ระบบติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน การนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
3) ระบบบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
4) ระบบเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ

5) ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการดาเนินการ
เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5 ด้าน แล้วนั้น ปรากฏระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ
94.85
1.2 จุดเด่น
1) วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช มีการบริหารจัดการ บริการชุ มชน บริการวิชาการ บริการ
วิชาชีพ และจิตอาสา โครงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน โดยใช้วิชาชีพ
สร้างประโยชน์ ให้กับชุมชนและสังคม
2) การส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ได้สู่มาตรฐานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรุงรายวิชาเดิม
ให้สอดคล้องด้วยเทคโนโลยีใหม่ ร่วมสถานประกอบการ
3) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา พัฒนาสู ตรและจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่
มุ่งเน้น สมรรถนะอาชีพ และบู รณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์และปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพการปฏิบัติที่เน้นเป็นสาคัญจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
4) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่ได้จากพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
5) การบริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือกรรมการ
วิทยาลัยทีมีการพิจารณาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา ตามอัตลักษณ์ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง
6) ด้านปัจ จัยพื้น ฐาน ได้ดาเนินการพัฒนาและดูสภาพแวดล้ อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้
งานของผู้ เ รี ย นหรื อผู้ รั บ บริ ก าร เอื้ อต่ อการจัด การเรี ยนรู้ สอดคล้ องกั บบริบ ทของสถานศึ กษาพัฒ นาระบบ
อินเตอร์เน็ตเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1) การจัดทาระบบเครือข่ายผู้เรียน ผู้ปกครอง การป้องกันความเสี่ยงเพื่อดูแลช่วยเหลือและแนะแนว
ผู้เรียน

2) ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจานวนหนังสือต่อจานวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
แต่ยังไม่ได้มีระบบสืบค้นด้วยตนเอง
3) ครู ผู้ ส อนทุ ก คนมี คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาตรงตามสาขาวิ ช าที่ ส อน ได้ ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ผู้ ส อนจั ด ท า
แผนพัฒนาเอง และเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ และนาผลการพัฒนามาใช้การจัดการเรียนการสอนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล
4) สถานศึกษาควรมีการใช้นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา
5) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีผลงาน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ที่ได้รับรางวัลหรือการนาไปใช้ประโยชน์นอกสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้น
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ศูน ย์วิทยบริ การหรืออห้ องสมุดมีจานวนหนังสือต่อจานวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่
กาหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ
2) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีผลงาน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ที่ได้รับรางวัลหรือการนาไปใช้ประโยชน์นอกสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้น
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช จัดการเรียนการสอนและมุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้เข้าสู่มาตรฐานอาชีพ
และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียน ทักษะ สมรรถนะ และคุณธรรม
จริยธรรม ตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมให้ผู้เรียน มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก มีพฤติกรรมบ่งชี้ ที่
สอดคล้องตามคุณธรรม อัตลักษณ์ของสถานศึกษาพอเพียง "วินัย พอเพียง รับผิดชอบ" จนเป็นที่ยอมรับของสถาน
ประกอบการทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดและเกิดประโยชน์ ดังนี้
1. วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช ลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการและ
เชิดชูเกียรติที่ทาคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ในการฝึกผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได้ทันเมื่อ
จบการศึกษา
2. สถานประกอบการรับผู้เรียน เข้าฝึกอาชีพ ฝึกประสบการณ์ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
3. ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนโดยสถานประกอบการจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับผู้เรียนตาม
ความเหมาะสม
4. ผู้เรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง มีประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้าติดตั้งภายในอาคารระดับ 1 ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราชจนเป็นที่ยอมรับของสถาน
ประกอบการในการรับผู้เรียนเข้าฝึกงานในโรงแรม เกาะสมุย จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช ได้นาวิสัยทัศน์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทิศทางการ
จัดการอาชีวศึกษา มาขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยการ
1. ขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม
2. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
4. จัดการเรียนการสอน ปวส. (ต่อเนื่อง 5 ปี)
5. จัดการศึกษาสอดคล้องกับการมีงานทาและความพึงพอใจของสถานกอบการ
6. ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ โดยขอจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่าง
ไฟฟ้าติดตั้งภายในอาคาร ระดับ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
7. ขับเคลื่อนประกันคุณภาพแนวใหม่และสอดคล้องกับการประคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัย
สารพัดช่างนครศรีธรรมราช ในระดับยอดเยี่ยม
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
รูปแบบการบริหารจัดการ
ความเป็นมาและความสาคัญ
การบริการวิชากร บริการวิชาชีพ ชุมชน เช่น ส่วนในภารกิจหลักและยุทธ์ที่สาคัญ วิทยาลัย
สารพัดช่างนครศรีธรรมราช การบริการชุมชน บริการวิชาการบริการวิชาชีพ เป็นการเชื่อมโยง และบูรณาการ
ประสบการณ์ที่ได้ เพื่อไปใช้ประโยชน์ต่อผู้รับบริการต่อชุมชนและประเทศชาติต่อไป
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายที่ในระดับ ปวช. ปวส. และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น สาหรับประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ว่างงาน เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปประกอบ
อาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบได้ จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการบริการชุมชน ภายใต้
กรอบแนวคิด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการบริการชุมชน
2. เพื่อบูรณาการการมีส่วนร่วมของครู ผู้บริหาร ผู้เรียน ในการบริการชุมชน
3. เพื่อให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาตามคุณภาพ
วิธีการดาเนินงาน
(1) ด้านการบริหารจัดการ
1 ผู้บริหารงานบริหารแบบบูรณาการ
2 พัฒนาครูผู้สอน ตามกระบวนการการเรียนรู้แนวใหม่
3 นักเรียน นักศึกษา นาวิชาชีพบริการสู่ชุมชน

(2) ด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพอย่างสูง (ปวส.)
3. ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
(3) ด้านคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
1. ความรู้
2. คุณธรรม
3. ทักษะที่หลากหลาย
4. การประยุกต์ใช้
5. ความรับผิดชอบ
(4) ผลลัพธ์
1. วุฒิการศึกษา
2. คุณวุฒิวิชาชีพ (มาตรฐานอาชีพ)
3. การเป็นผู้ประกอบการ
ผลการดาเนินงาน
1. มีระบบบริหารจัดการ การบริการชุมชน
2. ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพตาม
3. มีผลการบริการชุมชนอยู่ในคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม
4. มีศูน ย์ ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน ช่า งไฟฟ้ ากาลั ง ช่างยนต์ ช่ างอิเ ล็ กทรอนิกส์
รับรองมาตรฐานอาชีพ
5 ผู้เรียนมีคุณวุฒิการศึกษา และคุณวุฒิวิชาชีพ
6. ผู้สาเร็จการศึกษา มีงานทา มีรายได้ และประกอบธุรกิจ
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้ เ รี ย นได้ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม ทั ก ษะ ความสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละมี ค วาม
รับผิดชอบ
2. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการบริการชุมชน
3. สถานศึกษามีการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
4. ชุมชนได้รับการบริการวิชาการ และบริการวิชาชีพและเป็นแหล่งเรียนของผู้เรียน
5. มีนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชน
6. ผู้เรียนเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สาคัญ ดังนี้
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู่
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 214 ม.1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์
80000 โทรศัพท์ 075-531500 โทรสาร 075-531501 E-mail nspc_College@hotmail.com Website
www.nkpc.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งนครศรี ธ รรมราชตั้ ง อยู่ ที่ 214 หมู่ ที่ 1 ต าบลปากพู น อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชรหัสไปรษณีย์ 80000 โทรศัพท์ 075 - 531500 โทรสาร. 075 – 501500 เดิมชื่อโรงเรียนสารพัด
ช่างนครศรีธรรมราช ประกาศจัดตั้งวันที่ 22 มกราคม 2531 ซึ่งมี นายอานาจ เต็มสงสัย เป็นผู้ประสานงานก่อตั้ง
และเป็นผู้บริหารคนแรก เปิดสอนครั้งแรกในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2533 โดยใช้สถานที่
(ชั่วคราว) ภายในโรงเรียนอามาตย์ - พิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนของ อาจารย์สมบูรณ์ ภารพบ พ.ศ.2535
ได้ย้ายมาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน คือ หมู่ที่ 1 ตาบลปากพูน ในพื้นที่ 11ไร่ 2 งาน 2.70 ตารางวา โดยการบริจาค
ของนางเคล้า ผลาวรรณ และนายคล้อย นางจริยา บุญสิน ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยสารพัดช่าง
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2535 พร้อมกับโรงเรียนสารพัดช่างอื่นๆ ทั่วประเทศ
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช มีผู้บริหารตราบถึงปัจจุบัน 12 ท่าน เรียงตามลาดับดังนี้
1. นายอานาจ
เต็มสงสัย
พ.ศ.2531 - 2534
2. นายณรงค์
แก่นแท่น
พ.ศ.2534 - 2537
3. นายสมหมาย
พลเดช
พ.ศ.2537 - 2539
4. นางรอยพิมพ์ใจ
เพชรกุล
พ.ศ.2539 - 2541
5. นายประเสริฐ
ชูแสง
พ.ศ.2541 - 2542
6. นายบุญสม
พึ่งปาน
พ.ศ.2542 - 2547
7. นางพงศ์ทิพย์
รัตนวิชา
พ.ศ.2547 - 2550
8. นายมาโนชญ์
เนาว์สินธ์
พ.ศ.2550 - 2551
9. นายสุรศักดิ์
รอดสุวรรณน้อย
พ.ศ.2551 - 2556
10. นายสมบูรณ์
ชดช้อย
พ.ศ.2556 - 2561
11. นายสายันต์
แสงสุริยันต์
พ.ศ.2561 - 2563
12. นายสุรศักดิ์
นาคาลักษณ์
พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน

การจัดการศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราชเริ่มเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ปีการศึกษา 2537และเปิด
สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2556 ปัจจุบันเปิดสอนสาขาวิชาชีพดังนี้
1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.1 สาขางานยานยนต์ (ระบบปกติและทวิภาคี)
1.2 สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ระบบปกติรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสและทวิภาคี ทวิศึกษา)
1.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบปกติ)
1.4 สาขางานการขาย (ระบบทวิภาคี)
1.5 สาขางานบัญชี (ระบบปกติ)
1.6 สาขางานการโรงแรม (ระบบปกติ)
1.7 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ระบบทวิภาคี)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ระบบทวิภาคี)
2.2 สาขางานไฟฟ้า (ระบบทวิภาคี และผู้ด้อยโอกาส)
2.3 สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์แวร์ (ระบบทวิภาคี)
2.4 สาขงานการบัญชี (ระบบทวิภาคี)
2.5 สาขางานธุรกิจปลีกทั่วไป (ระบบทวิภาคี)
2.6 สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ระบบทวิภาคี)
3. หลักสูตรระยะสั้น
3.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
3.4 ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์
สภาพชุมชน
ตาบลปากพูน ในอดีตเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้าจากอ่าวไทยเข้ามายังใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช
เดิมชื่อ "ปากน้าปากพูน" กลุ่มคนที่อาศัยอยู่แต่ดั้งเดิมมีทั้งชาวไทยและมุสลิม โดยชาวมุสลิมอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 2 ส่วนใหญ่เดินทางมาจากหนองจอก ส่วนคนไทยบางส่วนอพยพมาจากเมืองเพชรบุรี มีชุมชนที่
สาคัญในอดีต คือ "ชุมชนโมคลาน" ตาบลปากพูนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านไส
ม่วงหัส หมู่ที่ 2 บ้านดอนทะเล หมู่ที่ 3 บ้านสักงาม หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 5 บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านท่า

เตียน หมู่ที่ 7 บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 8 บ้านปากพูน หมู่ที่ 9 บ้านตลาดพฤหัสฯ หมู่ที่ 10 บ้านศาลาบางปู หมู่ที่ 11
บ้านปากพยิง หมู่ที่ 12 บ้านปากน้าเก่
สภาพทั่วไปของตาบล
มีเนื้อที่ทั้งหมด 69.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,335 ไร่ ภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ลั กษณะเป็น
ดินทราย เทศบาลเมืองปากพูน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
อาณาเขตตาบล
ทิศเหนือ ติดกับ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
จานวนประชากรของตาบล
จานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองปากพูน จานวน 32,398 คน และจานวนหลังคาเรือน 11,202
ครัวเรือน มีความหนาแน่น 467.23 คนต่อตารางกิโลเมตร
สภาพเศรษฐกิจ
อาชีพหลัก การประมง ทาสวน ทานา
อาชีพเสริม ก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป ทาหนังตะลุง
สภาพสังคม
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วผ่านทางโลกเสมือนจริงทาให้ผู้คนมีความรู้มากขึ้น เกิด
เครือข่ายทางสังคมในโลกเสมือนจริงซึ่งมีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตมากขึ้นทุกขณะ อีกทั้งเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่
หลากหลาย แต่การปฏิสัมพันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริงมีน้อยลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จะมีการเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการสื่อสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา สาหรับคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันและไม่สามารถ
เลือกสิ่งดี ๆ ได้ด้วยตนเอง จะเป็นกลุ่มที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง ประกอบกับหากพ่อแม่ไม่เข้าใจและเข้าไม่ถึงโลก
เสมือนจริง จะมองกิจกรรมที่เด็กเข้าไปร่วมออนไลน์ในทางลบเท่านั้น ทาให้เกิดช่องว่างครอบครัว และเกิดความ
เหลื่อมล่าในการเข้าถึงเทคโนโลยี

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.

2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
ข้อมูลผู้เรียน
ปกติ
ทวิภาคี
75
131
67
66
49
98
191
295

ทวิศึกษา
0
12
0
12

รวม
206
145
147
498

ระดับชั้น
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.

ปกติ
ทวิภาคี
รวม
0
71
71
0
92
92
0
163
163
ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
แรกเข้า
สาเร็จการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ
ปวช.3
198
88
44.44
ปวส.2
56
49
87.50
รวม
254
137
53.94
ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
แรกเข้า
สาเร็จการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ
ปวช.3
238
112
47.06
ปวส.2
93
50
53.76
รวม
331
162
48.94
ข้อมูลบุคลากร
ประเภท
ทั้งหมด
มีใบประกอบ
สอนตรง
(คน)
วิชาชีพ(คน)
สาขา(คน)
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ/ รอง
3
3
ผู้อานวยการ/ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
19
19
0
รับรอง
ข้าราชการพลเรือน
1
พนักงานราชการครู
4
4
0
พนักงานราชการ(อื่น)
0
ครูพิเศษสอน
20
14
0
เจ้าหน้าที่
14
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงาน
8
ขับรถ/ ฯ)
รวม ครู
43
37
0
รวมทั้งสิ้น
69
37
0

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)
อุตสาหกรรม
4
3
7
พาณิชยกรรม
2
2
4
ศิลปกรรม
0
0
0
คหกรรม
0
0
0
เกษตรกรรม
0
0
0
ประมง
0
0
0
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1
1
2
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
0
0
0
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0
0
0
รวมทั้งสิ้น
7
6
13
ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร
จานวน(หลัง)
อาคารเรียน
4
อาคารปฏิบัติการ
1
อาคารวิทยบริการ
1
อาคารอเนกประสงค์
1
อาคารอื่น ๆ
0
รวมทั้งสิ้น
7
ข้อมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
จานวน(บาท)
งบบุคลากร
1036860.00
งบดาเนินงาน
3770000.00
งบลงทุน
16297100.00
งบเงินอุดหนุน
4979120.00
งบรายจ่ายอื่น
2821770.00
รวมทั้งสิ้น
28904850.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช ได้กาหนดปรัชญาของสถานศึกษาไว้ว่า "ทักษะยอด มารยาทเยี่ยม เปี่ยมวินัย ใฝ่พัฒนา"
อัตลักษณ์
บริการและพัฒนาอาชีพ
เอกลักษณ์
สร้างอาชีพ
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช มุ่งผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษา พัฒนาอาชีพ การบริการ อย่างมีคุณภาพ สู่สังคมที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. ผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา
3. การบริการวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
4. สร้างงานและพัฒนาอาชีพสู่สังคมที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์
1.ผู้เรียนมีการพัฒนาครบทุกมิติ
2.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียน
4.ทรัพยากรสร้างแรงจูงใจการศึกษา
5.นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
6.การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชน
7.ส่งเสริมศักยภาพครู
8.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์
1.ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
2.เพิ่มปริมาณผู้เรียน
3.การมีส่วนร่วม

4.การนานักเรียนสู่ชุมชน
5.เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้มีสรรถนะและคุณลักษณะสอดคล้องกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1.ผู้เรียนเก่งดีมีสุข
2.เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
3.เพิ่มกาลังคนเข้าสู่สถานประกอบการ
4.มีรายได้ระหว่างเรียน
5.อาชีวศึกษาทวิภาคี
6.จิตอาสา
7.พัฒนาครูมืออาชีพ
8.บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการ
รางวัล
ระดับ
ให้โดย
สถานศึกษาสะอาด
รางวัลอื่น ๆ
จังหวัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายการ
รางวัล ระดับ
ให้โดย
รางวัลชนะเลิศ "การตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ" ในการประชุม ชนะเลิศ ภาค องค์การนักวิชาชีพใน
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
อนาคตแห่งประเทศไทย
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคใต้ ประจาปี
ระดับภาค ภาคใต้
การศึกษา ๒๕๖๓
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
ระดับ
ให้โดย
นายพเนตร ทองขวัญ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด
ผู้บริหารดีเด่น
นครศรีธรรมราช
นายสุริยา เสนา
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด
ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการสอน
นครศรีธรรมราช
นายสวาท ครองนุช
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด
ครูผู้สอนดีเด่น ด้านนวัตกรรม
นครศรีธรรมราช

นางพัชรี พฤวานิช
ครูผู้สอนดีเด่น ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
นายสมชาย ระยะไมตรี
ครูผู้สอนดีเด่น ด้านปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
นายสุขเกษม โต๊ะแจะ
ด้านครูผู้สอนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นายภาณุวัฒน์ ธานีรัตน์
ครูผู้สอนดีเด่น ด้านกิจกรรม
นางพรทิพา อวิรุตม์
ครูที่ปรึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โคมไฟ
พลังงานน้าเค็ม
นายการุณ บุญชูศรี
ครูที่ปรึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โคมไฟ
พลังงานน้าเค็ม
นายสุวิทย์ ใจเพียร
ครูที่ปรึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โคมไฟ
พลังงานน้าเค็ม
นางสาวสุปรียา สะสมนิยม
ครูที่ปรึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โคมไฟ
พลังงานน้าเค็ม
นายเอกชัย คุ้มภัยรันต์
ครูที่ปรึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โคมไฟ
พลังงานน้าเค็ม

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

นางกมลรัตน์ ส่งรุ่ง
ชนะเลิศ จังหวัด
สานักงานอาชีวศึกษา
ครููผูควบคุมการแข่งขันทักษะบริการอาหารและเครื่องดื่ม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(Food & Beverage Service)
นายชานาญ จันทมาศ
รองชนะเลิศ จังหวัด
สานักงานอาชีวศึกษา
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะงานฝีมือ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางพรทิพา อวิรุตม์
รองชนะเลิศ จังหวัด
สานักงานอาชีวศึกษา
ครูผู้ควบคุมประกวดมารยาทไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางดรุณี พลพันูธ์
รองชนะเลิศ ภาค สานักงานคณะกรรมการ
ครูผู้ควบคุมการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
การอาชีวศึกษา
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ให้โดย
นางสาวดรุณี พลพันธุ์
ชนะเลิศ ภาค องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
ครูผู้ฝึกสอน "การตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ" ในการประชุม
แห่งประเทศไทย ระดับภาค
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
ภาคใต้
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคใต้
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
นายสุวิทย์ ใจเพียร
รอง จังหวัด
อศจ.นครศรีธรรมราช
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เตาแก๊ส ชนะเลิศ
ชีวมวลจากถ่านไม้ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นายการุณ บุญชูศรี
รอง จังหวัด
อศจ.นครศรีธรรมราช
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เตาแก๊ส ชนะเลิศ
ชีวมวลจากถ่านไม้ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นายเอกชัย คุ้มภัยรันต์
รอง จังหวัด
อศจ.นครศรีธรรมราช
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เตาแก๊ส ชนะเลิศ
ชีวมวลจากถ่านไม้ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นายชานาญ จันทมาศ
ชนะเลิศ จังหวัด
อศจ.นครศรีธรรมราช
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เครื่อง

แยกเมล็ดปาล์ม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นายธนพล ปัญจวงศ์
ชนะเลิศ จังหวัด
อศจ.นครศรีธรรมราช
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เครื่อง
แยกเมล็ดปาล์ม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นางสาวอนุสรา มาลีชัน
ชนะเลิศ จังหวัด
อศจ.นครศรีธรรมราช
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เครื่อง
แยกเมล็ดปาล์ม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นางสาววริษา ฤทธิราช
ชนะเลิศ จังหวัด
อศจ.นครศรีธรรมราช
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เครื่อง
แยกเมล็ดปาล์ม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ให้โดย
นางสาวศรัณยา เชาวลิต
ชนะเลิศ จังหวัด
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food &
นครศรีธรรมราช
Beverage Service)
นางสาวณิชาภัทร โต๊ะกา
ชนะเลิศ จังหวัด
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food &
นครศรีธรรมราช
Beverage Service)
นางสาวเสาวลักษณ์ โต๊ะกา
ชนะเลิศ จังหวัด
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food &
นครศรีธรรมราช
Beverage Service)
นายจิรายุ ชวดชุม
รอง จังหวัด
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ชนะเลิศ
นครศรีธรรมราช
เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)

นายธัชนนท์ วัฒนสิทธิ์
ประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)
นายศักรินทร์ โส้หมัน
งานฝึกฝีมือ
น.ศ.เยาวพา กาสิงห์
การนาเสนอขายสินค้า "The Marketing
Challenge"
.น.ส.ธนภรณ์ จอมแก้ว
การนาเสนอขายสินค้า “The Marketing
Challenge”
น.ส.ปราณี แขกเต้
การนาเสนอขายสินค้า “The Marketing
Challenge”
นายธีระเดช บารุงพันธุ์
ประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)
น.ส.วรดา นิสัยชล
การผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender)
น.ส.พรทิพย์ สุทธพันธ์
การผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender)
น.ส.อัจฉราภรณ์ ดวงแก้ว
ประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง
น.ส.ญัฐธยาน์ โต๊ะหมาด
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
นายพงศธร โต๊ะหมาด
ประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย
นายกนกพล รักษาทรัพย์
ประกวดมารยาทไทย

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ
รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัด

สานักงานอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

นางสาวกนกวรรณ ฟองมณี
ประกวดมารยาทไทย
นายณัฏฐ์ พันธุ์อุไร
ตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
นางสาวสายสุดา ปอปาน
ตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
นายณัฏฐ์ พันธุ์อุไร
ตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
นายอนาวิล ช่วยชู
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน โคมไฟพลังงานน้าเค็ม
นางสาววราภรณ์ ทองนุ่น
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน โคมไฟพลังงานน้าเค็ม
นายชนาธิป ศรีคราม
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน โคมไฟพลังงานน้าเค็ม
นายพิพัฒน์ อ๋องสุทธิ์
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน โคมไฟพลังงานน้าเค็ม
นายสันติภาพ ปานสัสดี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน โคมไฟพลังงานน้าเค็ม
นายพลภัทร หม้อแหละ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ ภาค

สานักงานอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รอง
ภาค
ชนะเลิศ
รางวัล ชาติ
อื่น ๆ
รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน โคมไฟพลังงานน้าเค็ม
นายสาวสุชาลินี นวลแก้ว
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน โคมไฟพลังงานน้าเค็ม
นางสาวณิชกานต์ แก้วจันทร์
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน โคมไฟพลังงานน้าเค็ม
นายเพชรแท้ จงจิตร
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน โคมไฟพลังงานน้าเค็ม
นายอนาวิล ช่วยชู
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน โคมไฟพลังงานน้าเค็ม
นางสาววราภรณ์ ทองนุ่น
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน โคมไฟพลังงานน้าเค็ม
นายชนาธิป ศรีคราม
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน โคมไฟพลังงานน้าเค็ม
นายพิพัฒน์ อ๋องสุทธิ์
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน โคมไฟพลังงานน้าเค็ม

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสันติภาพ ปานสัสดี
รางวัล ภาค
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
อื่น ๆ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน โคมไฟพลังงานน้าเค็ม
นายพลภัทร หม้อแหละ
รางวัล ภาค
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
อื่น ๆ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน โคมไฟพลังงานน้าเค็ม
นางสาวสุชาลินี นวลแก้ว
รางวัล ภาค
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
อื่น ๆ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน โคมไฟพลังงานน้าเค็ม
นางสาวณิชกานต์ แก้วจันทร์
รางวัล ภาค
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
อื่น ๆ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน โคมไฟพลังงานน้าเค็ม
พลังงาน โคมไฟพลังงานน้าเค็ม
นายเพชรแท้ จงจิตร
รางวัล ภาค
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
อื่น ๆ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน โคมไฟพลังงานน้าเค็ม
นายณัฏฐ์ พันธุ์อุไร
ชนะเลิศ ภาค
สานังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
นางสาวสายสุดา ปอปาน
รอง
ชาติ
สานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
ชนะเลิศ
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ให้โดย
นายปิยะณัฐ รัตนแก้ว
ชนะเลิศ ภาค องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
"การตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ" ในการประชุมวิชาการ
แห่งประเทศไทย ระดับภาค
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ภาคใต้

ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคใต้ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓
นายธเนศ บุญสัตย์
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เตาแก๊สชีวมวลจาก
ถ่านไม้ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นายสันติภาพ ปานสัสดี
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เตาแก๊สชีวมวลจาก
ถ่านไม้ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นายชนาธิป ศรีคราม
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เตาแก๊สชีวมวลจาก
ถ่านไม้ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นางสาวนุชนาฎ พัฒบุญเรือง
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เตาแก๊สชีวมวลจาก
ถ่านไม้ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นางสาววรรณิสา มุสิแก้ว
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เตาแก๊สชีวมวลจาก
ถ่านไม้ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นายอัลวา จาปีพันธ์
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เตาแก๊สชีวมวลจาก
ถ่านไม้ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นายมัทธิว สุชาติพงษ์
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เตาแก๊สชีวมวลจาก
ถ่านไม้ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

อศจ.นครศรีธรรมราช

รอง
ชนะเลิศ

อศจ.นครศรีธรรมราช

ภาค

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

อศจ.นครศรีธรรมราช

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

อศจ.นครศรีธรรมราช

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

อศจ.นครศรีธรรมราช

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

อศจ.นครศรีธรรมราช

รอง จังหวัด
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นายพลภัทร หม้อแหละ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เตาแก๊สชีวมวลจาก
ถ่านไม้ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นายมิธฎา ยุเหล็ก
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เครื่องแยกเมล็ด
ปาล์ม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นางสาวขนิษฐา พูลใหญ่
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เครื่องแยกเมล็ด
ปาล์ม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นายสงกรานต์ วัฒนาสิทธิ์
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เครื่องแยกเมล็ด
ปาล์ม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นายฮาดี ต่วนมิหน้า
รองชนะเลิศอันดับ 1
นายเกริกฤทธิ์ ยอดมณี
การแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
นางจิตรา พิบูลย์
การประกอบอาหารจานเดียว
นางสาวรวมพิศ ภิญโญ
การประกอบอาหารจานเดียว

รอง จังหวัด
ชนะเลิศ

อศจ.นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ จังหวัด

อศจ.นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ จังหวัด

อศจ.นครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ จังหวัด

อศจ.นครศรีธรรมราช

รอง จังหวัด
อศจ.นครศรีธรรมราช
ชนะเลิศ
รางวัล ภาค องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
อื่น ๆ
แห่งประเทศไทย ระดับภาค
ภาคใต้
รางวัล ภาค องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
อื่น ๆ
แห่งประเทศไทย ระดับภาค
ภาคใต้
รางวัล ภาค องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
อื่น ๆ
แห่งประเทศไทย ระดับภาค
ภาคใต้

ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึก ษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด และสถานศึกษาสามารถกาหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ
ประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน
ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลั กษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ ประกอบด้วย
ประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐ าน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จใน
การดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วย
ประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น ชุ ม ชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่ว มมือกับสถานประกอบการหรือหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิ ชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้ น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ก ารจั ด ท านวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

ส่วนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใน
แต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ด้านความรู้ ให้ ส ถานศึกษารายงานผลสั มฤทธิ์ในการพัฒ นาคุณ ลั กษณะของผู้ ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เชิงปริมาณ :
จ านวนผู้ เ รี ย นระดั บ ปวช. ชั้ นปี ที่ 3 ที่ล งทะเบีย นเรีย นครบทุก รายวิ ช าตามโครงสร้า ง
หลักสูตร 156คน
จ านวนผู้ เ รี ย นระดั บ ปวส. ชั้ นปี ที่ 3 ที่ล งทะเบีย นเรีย นครบทุก รายวิ ช าตามโครงสร้า ง
หลักสูตร65คน
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 146 คน
จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 65 คน
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 93.59
ร้อยละของผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 100
ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทั้ง ปวช. และ ปวส. ร้อยละ 99.35 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน :
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับที่ผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุ กต์ใช้ ให้ส ถานศึกษารายงานผลสั มฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

เชิงปริมาณ :
จานวนผู้เรียนเข้ารับพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จานวน 39 คน
จานวนผู้เรี ย นที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จานวน 39 คน
เชิงคุณภาพ :
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
ระดับ 3 ดาว ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
ผลสะท้อน :
จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระได้รับผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563 ระดับ 3 ดาว จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
เชิงปริมาณ :
สถานศึกษามีกระกบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพในการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ :
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับมีจานวนผลงานที่ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ ตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ระดับภาค ภาคใต้
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลั งงาน เครื่องแยกเมล็ ด
ปาล์ม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เตาแก๊สชีวมวลจากถ่านไม้
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 งานฝึกฝีมือ ระดับ อศจ.
ผลสะท้อน :
จากการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จากการเข้าร่วม
การประกวด แข่งขันทางด้านทักวิชาชีพได้รับการยอรับในระดับจังหวัด ระดับภาค

4.1.3 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ ให้ส ถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒ นา
คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
เชิงปริมาณ :
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา 238 คน
จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา 93 คน
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา 69 คน
จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา 49 คน
เชิงคุณภาพ :
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 35.60
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 72.80
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 54.20 มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง
ผลสะท้อน :
สถานศึกษาได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นมีความก้าวหน้าและมีการแนะแนวให้
ผู้เรียนคิดที่จะสร้างอนาคตให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือออกทางานในในสถานประกอบการเพื่อสู่โลก
อาชีพ
2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เชิงปริมาณ :
จานวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 649 คน
จานวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 585 คน
เชิงคุณภาพ :
ได้ผลการประเมิน อวท.ในระดับเหรียญทอง ระดับจังหวัด มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน :
ผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8) การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
เชิงปริมาณ :
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมาที่
มีงานทาประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จานวน 67 คน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่
ผ่านมาที่มีงานทาประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จานวน 43 คน
ผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. รวมทั้งหมด 171 คน
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. 97.1
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ปวส. 87.8
ในปีการศึกษาที่ ผ่านมา มีงานทาประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 93.22
ผลสะท้อน :
นักเรียน นักศึกษามีความรับผิ ดชอบและความตั้งใจในการเรียนรู้ การทางาน
และได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ
2) จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง การประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค ประจาปีการศึกษา 2563
2. สถานศึ ก ษามี ผู้ เ รี ย นที่ ส อบผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ เป็ น ไปตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
3. สถานศึ ก ษามี ก ารติ ด ตามผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยใช้ วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย อาทิ
ไปรษณียบัตร โทรศัพท์ เฟสบุ๊ค ไลน์ แบบสอบถาม สอบถามครูผู้สอน และสอบถามศิษย์เก่าเป็นต้น ทาให้ทราบ
ความเคลื่อนไหวของผู้สาเร็จการศึกษาและมีความใกล้ชิดผู้สาเร็จการศึกษา
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. จัดทาระบบเครือข่ายผู้เรียน ผู้ปกครอง การป้องกันความเสี่ยงเพื่อดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียน
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.จัดทาระบบเครือข่ายผู้เรียน ผู้ปกครอง การป้องกันความเสี่ยงเพื่อดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียน
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

1) ผลสัมฤทธิ์
1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
เชิงปริมาณ :
จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 13 สาขาวิชา
จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 13 สาขาวิชา
สาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนอย่างเป็นระบบ คิด
เป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ :
ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน :
สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
เชิงปริมาณ :
จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 13 สาขาวิชา
จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม 13 สาขาวิชา
เชิงคุณภาพ :
สาขาวิช าหรือสาขางานมีพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิช า
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 100ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน :
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาใน
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการจั ดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

เชิงปริมาณ :
จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 43 คน
จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 43 คน
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100 ผลการประเมินคุณภาพ อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน :
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้สู้การปฏิบัติ
2) การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
เชิงปริมาณ :
จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 43 คน
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 100 ผลการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน :
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน
3) การจัดการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ :
จาานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 43 คน
จ านวนครู ที่จั ดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจั ดการเรี ยนรู้ด้ว ยเทคนิ ค
วิธีการสอนที่หลากหลาย 43 คน
จานวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอน 43 คน
จานวนครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 43 คน

เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 100
ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน :
ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการ
4) การบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงปริมาณ :
จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 43 คน
จานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบันเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ
เชิงคุณภาพ :
ร้ อ ยละของครู ผู้ ส อนที่ มี คุ ณ ภาพในการบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย น 100 ผลการ
ประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน :
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการชั้นเรียน
5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
เชิงปริมาณ :
จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 43 คน
จานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 43 คน
จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 43 คน
จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 43 คน
จานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ
การยอมรับหรือเผยแพร่ 39 คน

เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 98.13
ผลการประเมินการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน :
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะของ
ครูผู้สอน
6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เชิงปริมาณ :
จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน 45 ห้อง
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงความเร็ว
สูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 73.33 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศในการจัดการเรียนการสอน 33 ห้อง
ผลการประเมินการการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
ผลสะท้อน :
ผู้สอน และผู้เรียน มีความพึงพอใจต่อระบบอินเตอร์ความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการบริหาร
จัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
เชิงปริมาณ :
มี ร ะบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ส าหรั บ บริ ห ารจั ด การภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝ่าย
เชิงคุณภาพ :
ได้มีการดาเนินการประเมินผลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

ผลสะท้อน :
สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาบน
เว็บไซต์ http://www.nkpc.ac.th และมีระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา (RMS 2016) ระบบบริหารจัดการงาน
พัสดุ และ ระบบบริหารจัดการงานการเงิน
2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
เชิงปริมาณ :
จ านวนห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ทั้ ง หมด 45 ห้ อ ง จ านวนห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการทีไ่ ดัรับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 33 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ :
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์มมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
ผลสะท้อน :
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการอาคารสถานที่
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เชิงปริมาณ :
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคม
ภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบารุงรักษาและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจานวน 3 ห้อง
เชิงคุณภาพ :
สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบการประปา ระบบคมนาคม
ระบบการสื่อสารรวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออานวย
ประโยชน์สาหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา
ผลสะท้อน :
ผู้เรียน บุคลากร ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน คุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก

4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
เชิงปริมาณ :
จานวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 706 คน
จานวนผู้เรียนที่ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 706 คน คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ :
ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ มี 4 ข้อ ผลการประเมินคุณภาพ
อยู่ในระดับ ดีเลิศ
ผลสะท้อน :
ผู้เรียน บุคลากร มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย
บริการ
9 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
เชิงปริมาณ :
สถานศึกษามีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สาหรับหริหารจัดการระบบสารสนเทศให้
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(Broadband internet) ที่ใช้งาน
3 เครือข่าย
1 เครือข่ายเอินเตอร์ของ 3 bb
2 เครือข่ายเอินเตอร์ของ CAT
3 เครือข่ายอินเตอร์ของ Uninet
เชิงคุณภาพ :
ผลการประเมิน และข้อมูล ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว สู งเพื่อ การใช้งานด้า น
สารสนเทศ ภายในสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน :
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการใช้บริการที่มีต่อระบบ
อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
4.2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
การนานโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เชิงปริมาณ :
ระดับปวช.คิดเป็นร้อยละ 42.85
ระดับปวส..คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ :
1. ทุกสถานประกอบการมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
2. สถานศึกษากาหนดแผนงานโครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไว้ใน
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจาปี
3. สถานศึกษาจัดแผนการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ
ผลสะท้อน :
1. สถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมในพื้นที่มีจานวนน้อย
2. สถานประกอบการขนาดย่ อ ม/เล็ ก มี ง านอาชี พ ไม่ ค รบตามสมรรถนะของ
หลักสูตร
3. สถานประกอบการบางแห่งไม่เห็นความสาคัญของการจัดทาแผนการแผนการ
เรียนร่วมกับสถานศึกษา
2) จุดเด่น
1. ด้านหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา พัฒนาสูตรและจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่
มุ่งเน้น สมรรถนะอาชีพ และบู รณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์และปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพการปฏิบัติที่เน้นเป็นสาคัญจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่ างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่ได้จากพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
3. การบริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือกรรมการ
วิทยาลัยทีมีการพิจารณาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา ตามอัตลักษณ์ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง
4. ด้านปั จจัยพื้นฐาน ได้ดาเนิ นการพัฒนาและดูสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้
งานของผู้ เ รี ย นหรื อผู้ รั บ บริ ก าร เอื้ อต่ อการจัด การเรี ยนรู้ สอดคล้ องกั บบริบ ทของสถานศึ กษาพัฒ นาระบบ
อินเตอร์เน็ตเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น

3) จุดที่ควรพัฒนา
1. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจานวนหนังสือต่อจานวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
แต่ยังไม่ได้มีระบบสืบค้นด้วยตนเอง
2.ครู ผู้ ส อนทุ ก คนมี คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาตรงตามสาขาวิ ช าที่ ส อน ได้ ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ผู้ ส อนจั ด ท า
แผนพัฒนาเอง และเข้าร่ วมการพัฒนาวิชาชีพ และนาผลการพัฒนามาใช้การจัดการเรียนการสอนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ศูน ย์วิทยบริ การหรื ออห้ องสมุดมีจานวนหนังสื อต่อจานวนผู้ เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่
กาหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ
2.ครู ผู้ ส อนทุ ก คนมี คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาตรงตามสาขาวิ ช าที่ ส อน ได้ ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ผู้ ส อนจั ด ท า
แผนพัฒนาเอง และเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ และนาผลการพัฒนามาใช้การจัดการเรียนการสอนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
เชิงปริมาณ :
จานวนครูและบุคลากรทั้งหมด 66 คน
จานวนครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 60 คน
ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 90.90
เชิงคุณภาพ :
ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ
ผลสะท้อน :
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจาปี หรือแผนปฏิบัติ
งานประจาปี และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการของสถานศึกษา

2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ :
จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด 13 สาขาวิชา จานวนสาขาวิชาหรือสาขางาน
ที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 13 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100.00
เชิงคุณภาพ :
ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน :
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่ว มมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
เชิงปริมาณ :
จานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 2 กิจกรรม
เชิงคุณภาพ :
ผลการประเมิน และกิจกรรมบริการชุมชน และจิตอาสา ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสา
มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน :
องค์ ก ร หน่ ว ยงานภายนอก หรื อ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งให้ ก ารยอมรั บ ยกย่ อ ง
สถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
เชิงปริมาณ : จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
จานวนผลงาน
- ระดับสถานศึกษา จานวน 9 ผลงาน
ประเภท 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ จานวน 5 ผลงาน
รางวัลชนะเลิศอับดับ 1 เครื่องขัดเปลือกอ้อย

รางวัลชนะเลิศอับดับ 2 เครื่องแยกเมล็ดปาล์ม
รางวัลชนะเลิศอับดับ 3 เครื่องขัดขุยมะพร้าว
รางวัลชนะเลิศอับดับ 4 เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว
รางวัลชนะเลิศอับดับ 5 อุปกรณ์ดูดน้ามันเบรก
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
จานวน 5 ผลงาน
รางวัลชนะเลิศอับดับ 1 ตะเกียง 2 IN 1
รางวัลชนะเลิศอับดับ 2 ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า
รางวัลชนะเลิศอับดับ 3 พลังงานไฟฟ้าชีวมวลจากเศษไม้
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร จานวน 2 ผลงาน
รางวัลชนะเลิศอับดับ 1 คุกกี้ปลาดุก
รางวัลชนะเลิศอับดับ 2 ผลิตภัณฑ์ไวน์จากลูกหนามแดงและลูกแป้ง
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ จานวน 2 ผลงาน
รางวัลชนะเลิศอับดับ 1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไทย
รางวัลชนะเลิศอับดับ 2 ผลิตภัณฑ์จากหางอวน
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) จานวน 1 ผลงาน
เข้าร่วม ยูนิเวอร์แซล วิลแชร์(Universal Wheelchair)
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จานวน 1 ผลงาน
เข้าร่วม สบู่จากฝักข้าว
ผลสะท้อน: องค์กรหน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษานา
ผลงานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ รางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน เครื่องแยกเมล็ดปาล์ม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อศจ.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เตาแก๊สชีวมวลจากถ่านไม้ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.
2) จุดเด่น
1. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจาปี หรือแผนปฏิบัติงานประจาปี และ
ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
โครงการของสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิ ชาชีพ และจิต
อาสาโดยมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา ผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้
วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. สถานศึกษาควรมีการใช้นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีผลงาน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ที่ได้รับรางวัลหรือการนาไปใช้ประโยชน์นอกสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้น
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีผลงาน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ทีไ่ ด้รับรางวัลหรือการนาไปใช้ประโยชน์นอกสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
จานวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
ข้อการประเมิน
ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
20
5
100
ผลรวมคะแนนที่ได้
100
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ
50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ข้อการประเมิน
ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
3
5
15
การประกอบอาชีพอิสระ
2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2
3
6
ผลรวมคะแนนที่ได้
21
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25
84.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ
50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2
1
2
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2
5
10
3.3 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
15
5
75
ผลรวมคะแนนที่ได้
87
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95
91.58
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ
50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน
ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2
5
10
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
3
5
15
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชา
เพิ่มเติม
ผลรวมคะแนนที่ได้
25
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ
50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน
ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2
5
10
2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
3
5
15
สาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.3 การจัดการเรียนการสอน
5
5
25
2.4 การบริหารจัดการชัน้ เรียน
3
5
15
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2
5
10
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน
2
4
8
การสอนในชัน้ เรียน
ผลรวมคะแนนที่ได้
83
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85
97.65
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ข้อการประเมิน
ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

5

5

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
25

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม

2
2
2
2

5
5
5
5

10
10
10
10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65

65
100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ข้อการประเมิน
ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6
5
30
ผลรวมคะแนนที่ได้
30
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –
59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข้อการประเมิน
ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
5
4
20
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
2
5
10
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
2
5
10
ผลรวมคะแนนที่ได้
40
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45
88.89
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –
59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ข้อการประเมิน
ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน
คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
3
3
9
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ได้
9
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15
60.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 –
59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ร้อยละ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
94.55
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้
100
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
84
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
91.58
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
99.02
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
100
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
97.65
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
100
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
100
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
81.67
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
88.89
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
60
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
94.85
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ
50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ส่วนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กาหนดเพิ่มเติม
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
กาหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

ส่วนที่ 7
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษานาผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา วิเคราะห์
เพื่อกาหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้
1. โครงการธุ ร กิ จ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ โครงการ
แข่ ง ขั นทั ก ษะวิช าชี พ ระดั บ อศจ. , ภาค ,
ประเทศ (ทุ ก แผนกวิ ช า) โครงการเชิ ญ
วิทยากรภายนอก/ภูมิปัญญา โครงการศึกษา
ดู ง านในสถานประกอบการของนร.นศ.
โครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์
นอกสถานที่ โครงการแข่งขันทักษะวิช าชีพ
การบริ ก ารอาหารเครื่ อ งดื่ ม การผสม
เครื่องดื่ม โครงการศึกษาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กรมทหารราบที่ ๑๕
กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ โครงการศึกษา
เรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการเผยแพร่ ค วามรู้ ภ าษาอาเซี ย น
โครงการค่ ายภาษาต่ า งประเทศ (ภาษาจี น
และภาษาอังกฤษ) โครงการวันสุนทรภู่และ
วันภาษาไทย โครงการค่ายคณิตศาสตร์

มาตรฐานและประเด็น
การประเมิน
1.2 ด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้

1.3 ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน
โครงการ กิจกรรม)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพครู และนักเรียน นักศึกษา โครงการอบรมและคัดเลือก
แผนธุรกิจ โครงการศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการประกอบการอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียน โครงการนิเทศติดตามการดาเนินงานตามแผนธุรกิจ โครงการธุรกิจ
เป็นแหล่งเรียนรู้ โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของ นร. นศ. โครงการส่งเสริม
พั ฒ นางานวิ จั ย นวั ต กรรม และสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ โครงการศึ ก ษาดู ง านในสถาน
ประกอบการของนร.นศ. โครงการส่งนักเรียน นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์จริง
ในสถานประกอบการ โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพการบริการอาหารเครื่องดื่ม
การผสมเครื่องดื่ม โครงการศึกษาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กรมทหาร
ราบที่ ๑๕ กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ โครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์
จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาอาเซียน โครงการค่าย
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ)
1. โครงการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมดารง
ตนตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โครงการปลู ก จิ ต ส านึ ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โครงการ
พั ฒ นาสมาชิ ก ให้ เ ป็ น คนดี คนเก่ ง แ ละมี ค วามสุ ข โครงการอนุ รั ก ษ์
ศิล ปวัฒ นธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมและประประเพณี โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการต่อต้านยาเสพ
ติด โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมลูกเสือ ค่ายคุณธรรม/
ค่ายจิตอาสา) โครงการกิจกรรมเข้าค่ ายลูกเสือวิสามัญ โครงการเข้าค่ายลูกเสือ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้กากับลูกเสือ โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรม
วิชาการ(กิจกรรมภายใต้องค์การวิชาชีพ) โครงการส่งเสริมการดาเนินงานชมรม
วิชาชีพ โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทุกระดับ โครงการประเมินองค์การมาตรฐาน
ดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ประจาปีการศึกษา 2563 โครงการพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมภิบาลของนักเรียน นักศึกษาอย่างเข้ม โครงการ

2.1 ด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ

2.4 ด้านการนานโยบายสู่
การปฏิบัติ

บริการวิชาชีพและบริการชุมชน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา (เยี่ยมบ้าน) โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา จบ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2563 โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการแนะแนวอาชีพและ
ศึกษาต่อ (แนะแนวสัญจร) ประจาปีการศึกษา 2563 โครงการประชุมผู้ปกครอง
และปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2563 โครงการสารวจ
ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา โครงการสารวจ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา,ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
โครงการน้าดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพของผู้เรียน โครงการบริจาคโลหิต โครงการ
จัดซื้อยารักษาโรคและอุปกรณ์เวชภัณฑ์ประจาห้ องพยาบาล โครงการตรวจ
สุขภาพประจาปีของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร โครงการประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน นักศึกษา โครงการวช.นศ.จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ฐานสรรถนะรายวิชา โครงการปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
1. จัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศใน
ห้ อ งเรี ยน ห้ อ งปฏิ บั ติก าร และการดู แลพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ ม ภู มิทั ศ น์ข อง
สถานศึกษา กิจกรรม 5 ส. จัดหาครุภัณฑ์ บารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารวิทยาลัยฯ
1. โครงการลงนามความร่ ว มมื อ (MOU) ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ และสถาน
ประกอบการ โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โครงการสัมมนานักเรียน
นั ก ศึ ก ษาหลั ง ฝึ ก ประสบการทั ก ษะวิ ช าชี พ /ฝึ ก อาชี พ ในสถานประกอบการ
โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ โครงการบริการวิชาชีพและบริการ
ชุมชน

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1. โครงการบริการวิชาชีพและบริการชุมชน
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 1. โครงการส่ งเสริมพัฒ นางานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์

