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รายงานผลการประเมินตนเอง

(Self Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2562

วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขอมูลแกไขเมื่อ เวลา
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สวนที่ 1

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

               การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษา 2562 ที่จัดทำรายงานการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

               1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานผลการประเมิน

ตนเอง ประกอบดวย 

                  1.1 ผลสัมฤทธ์ิ 

                     วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช ไดบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบมีแผน

พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการศึกษาของชาติ ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาการ

ศึกษามีการกำหนดเปาหมายท่ีจะมีระบบจัดการศึกษาอยางมีทิศทางโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค และตัวชี้วัดความสำเร็จทางการบริหารการจัดการ พอสรุปไดโดยสังเขป ดังนี้ 

                    วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช ในปการศึกษา 2562 พบวาสถานศึกษาดำเนินงานได

ประสบความสำเร็จโดยระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถนำหลักเกณฑและแนวปฏิบัติตาม

เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 

แตละระดับ และประเภทการศึกษา การจัดการศึกษาไดการพัฒนาอยางตอเนื่องและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมี

สวนเกี่ยวของและสาธารณชนในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยมี 

                    1) การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำป ดำเนินการตามแผน 

การกำกับติดตาม และประเมินผล สามารถสะทอนผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา  

                    2) ระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน การนิเทศภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

                    3) ระบบบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

                    4) ระบบเครือขายความรวมมือ ระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

                    5) ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ

ผูเรียนมีสวนรวมในการดำเนินการ 
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                    เม่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2562  ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5 ดาน แลวนั้น ปรากฏระดับคุณภาพอยูในระดับยอด

เยี่ยม คิดเปนรอยละ 89.20 

                  1.2 จุดเดน 

                    1) วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช มีการบริหารจัดการ บริการชุมชน บริการวิชาการ 

บริการวิชาชีพ และจิตอาสา โครงการมีสวนรวมของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน โดยใช

วิชาชีพ สรางประโยชน ใหกับชุมชนและสังคม 

                    2) การสงเสริมสมรรถนะผูเรียน ไดสูมาตรฐานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรุง

รายวิชาเดิมใหสอดคลองดวยเทคโนโลยีใหม รวมสถานประกอบการ 

                   

     1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

                     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V - NET) 

                     2) ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และโครงงานของนักเรียน นักศึกษา ครูและผูบริหาร

สถานศึกษาที่มีการนำไปใชประโยชนและการเผยแพร 

                     3) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

             1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

                     1) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V - NET) สถานศึกษา จัดหา

หนังสือ และจัดครูผูสอนสอนเสริม มีการทดสอบภายในทุกปการศึกษาทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

            วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช จัดการเรียนการสอนและมุงพัฒนาสมรรถนะผูเรียนใหเขาสู

มาตรฐานอาชีพ และตรงตามความตองการของสถานประกอบการ โดยเนนการพัฒนาผูเรียน ทักษะ สมรรถนะ 

และคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมใหผูเรียน มีพฤติกรรมบงชี้เชิงบวก มี

พฤติกรรมบงชี้ ที่สอดคลองตามคุณธรรม อัตลักษณของสถานศึกษาพอเพียง "วินัย พอเพียง รับผิดชอบ" จนเปน

ท่ียอมรับของสถานประกอบการทั้งในจังหวัดและตางจังหวัดและเกิดประโยชน ดังนี้ 

             1. วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช ลงนามความรวมมือ (MOU) รวมกับสถานประกอบการ

และเชิดชูเกียรติที่ทำคุณประโยชนดานการศึกษา ในการฝกผูเรียนใหมีความรู ทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได

ทันเม่ือจบการศึกษา 

             2. สถานประกอบการรับผูเรียน เขาฝกอาชีพ ฝกประสบการณตอเนื่องทุกปการศึกษา 

             3. ผูเรียนมีรายไดระหวางเรียนโดยสถานประกอบการจัดสวัสดิการและคาตอบแทนใหกับผูเรียนตาม

ความเหมาะสม 

             4. ผูเรียนแผนกวิชาชางไฟฟากำลัง มีประกอบวิชาชีพชางไฟฟาติดตั้งภายในอาคารระดับ 1 ซึ่งเปน



6/1/2020 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019 4/53

ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราชจนเปนที่ยอมรับของสถาน

ประกอบการในการรับผูเรียนเขาฝกงานในโรงแรม เกาะสมุย จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช ไดนำวิสัยทัศนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทิศทางการ

จัดการอาชีวศึกษา มาขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยการ 

               1. ขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษาเขาสูระบบอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม 

               2. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

               3. การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

               4. จัดการเรียนการสอน  ปวส. (ตอเนื่อง 5 ป) 

               5. จัดการศึกษาสอดคลองกับการมีงานทำและความพึงพอใจของสถานกอบการ 

               6. สงเสริมสมรรถนะผูเรียนเขาสูมาตรฐานวิชาชีพ โดยขอจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

ชางไฟฟาติดตั้งภายในอาคาร ระดับ 1 วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช 

               7. ขับเคลื่อนประกันคุณภาพแนวใหมและสอดคลองกับการประคุณภาพภายในสถานศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช ในระดับยอดเยี่ยม           

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

    รูปแบบการบริหารจัดการ kM - SAR MOdel   

 ความเปนมาและความสำคัญ 

      การบริการวิชากร บริการวิชาชีพ ชุมชน เชน สวนในภารกิจหลักและยุทธที่สำคัญ วิทยาลัยสารพัดชาง

นครศรีธรรมราช การบริการชุมชน บริการวิชาการบริการวิชาชีพ เปนการเชื่อมโยง และบูรณาการประสบการณ

ท่ีได เพื่อไปใชประโยชนตอผูรับบริการตอชุมชนและประเทศชาติตอไป 

        วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายที่ในระดับ ปวช. ปวส. และ

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับประชาชนทั่วไป ผูดอยโอกาส ผูพิการและผูวางงาน เพื่อใหสามารถนำความรูไป

ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบได จึงไดมีแนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการบริการ

ชุมชน ภายใต กรอบแนวคิด kM - SAR MOdel 

 วัตถุประสงค 

       1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการบริการชุมชน  

       2. เพื่อบูรณาการการมีสวนรวมของครู ผูบริหาร ผูเรียน ในการบริการชุมชน 

       3. เพื่อใหผูเรียนสำเร็จการศึกษาตามคุณภาพ KM - SAR 

 วิธีการดำเนินงาน 

  (1) ดานการบริหารจัดการ 

             1 ผูบริหารงานบริหารแบบบูรณาการ 
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                                2 พัฒนาครูผูสอน WIL ตามกระบวนการการเรียนรูแนวใหม 

                                3 นักเรียน นักศึกษา นำวิชาชีพบริการสูชุมชน 

  (2) ดานหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

            1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

                                2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพอยางสูง (ปวส.) 

                                3. ฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

    (3) ดานคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา 

        KM - SAR Model 

        K = Khowleage ความรู 

        m = Meral คุณธรรม 

        S = skills ทักษะที่หลากหลาย 

        A = Application  การประยุกตใช 

        R = Responsibilily ความรับผิดชอบ 

  (4) ผลลัพธ 

        วุฒิการศึกษา 

        คุณวุฒิวิชาชีพ (มาตรฐานอาชีพ) 

        การเปนผูประกอบการ 

ผลการดำเนินงาน 

     1. มีระบบบริหารจัดการ kM - SAR MOdel การบริการชุมชน 

     2. ผูสำเร็จการศึกษามีคุณภาพตาม kM - SAR MOdel 

     3. มีผลการบริการชุมชนอยูในคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 

     4. มีศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ชางไฟฟากำลัง  ชางยนต  ชางอิเล็กทรอนิกส รับรองมาตรฐาน

อาชีพ 

     5 ผูเรียนมีคุณวุฒิการศึกษา และคุณวุฒิวิชาชีพ 

     6. ผูสำเร็จการศึกษา มีงานทำ มีรายได และประกอบธุรกิจ 

ประโยชนท่ีไดรับ 

     1. ผูเรียนไดมีความรูคูคุณธรรม ทักษะ ความสามารถในการประยุกตใชและมีความรับผิดชอบ 

     2. ผูเรียนไดรับประสบการณจากการบริการชุมชน 

     3. สถานศึกษามีการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

     4. ชุมชนไดรับการบริการวิชาการ และบริการวิชาชีพและเปนแหลงเรียนของผูเรียน 
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     5. มีนวัตกรรมใหมท่ีใชประโยชนไดจริงในชุมชน 

     6. ผูเรียนเปนท่ีตองการของสถานประกอบการ 
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สวนที่ 2

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช 214 ม.1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย 80000

  โทรศัพท 075-531500  โทรสาร 075-531501

  E-mail nspc_College@hotmail.com  Website www.nkpc.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

              วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราชตั้งอยูท่ี 214  หมูที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราชรหัสไปรษณีย 80000 โทรศัพท 075 - 531500 โทรสาร. 075 - 501500 

  เดิมชื่อโรงเรียนสารพัดชางนครศรีธรรมราช ประกาศจัดตั้งวันที่ 22 มกราคม 2531 ซึ่งมี นายอำนาจ 

เต็มสงสัย เปนผูประสานงานกอตั้งและเปนผูบริหารคนแรก เปดสอนครั้งแรกในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เมื่อวันที่ 9 

กรกฎาคม 2533 โดยใชสถานที่ (ชั่วคราว) ภายในโรงเรียนอำมาตย - พิทยานุสรณ ซึ่งเปนโรงเรียนเอกชนของ 

อาจารยสมบูรณ  ภารพบ 

  พ.ศ.2535 ไดยายมาอยู ณ สถานที่ปจจุบัน คือ หมูที่ 1 ตำบลปากพูน ในพื้นที่ 11ไร 2 งาน 2.70 

ตารางวา โดยการบริจาคของนางเคลา  ผลาวรรณ  และนายคลอย นางจริยา  บุญสิน ตอมาไดรับการยกฐานะเปน

วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  2535 พรอมกับโรงเรียนสารพัดชางอ่ืนๆ ทั่วประเทศ 

  วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช มีผูบริหารตราบถึงปจจุบัน 11 ทาน เรียงตามลำดับดังนี้ 

  1.  นายอำนาจ    เต็มสงสัย   พ.ศ.2531 - 2534 

  2.  นายณรงค   แกนแทน   พ.ศ.2534 - 2537 

  3.  นายสมหมาย           พลเดช   พ.ศ.2537 - 2539 

  4.  นางรอยพิมพใจ   เพชรกุล   พ.ศ.2539 - 2541 

  5.  นายประเสริฐ           ชูแสง    พ.ศ.2541 - 2542 

  6.  นายบุญสม    พึ่งปาน   พ.ศ.2542 - 2547 

  7.  นางพงศทิพย           รัตนวิชา   พ.ศ.2547 - 2550 

  8.  นายมาโนชญ           เนาวสินธ   พ.ศ.2550 - 2551 

  9.  นายสุรศักดิ์    รอดสุวรรณนอย  พ.ศ.2551 - 2556 
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  10. นายสมบูรณ           ชดชอย   พ.ศ.2556 - 2561 

  11. นายสายันต  แสงสุริยันต   พ.ศ.2561 - ปจจุบัน 

 

  การจัดการศึกษา

  วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราชเริ่มเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ปการศึกษา 2537และ

เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปการศึกษา 2543  ปจจุบันเปดสอนสาขาวิชาชีพดังนี้ 

1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 1.1 สาขางานยานยนต (ระบบปกติและทวิภาคี) 

 1.2 สาขางานไฟฟากำลัง (ระบบปกติรวมทั้งผูดอยโอกาสและทวิภาคี) 

 1.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส (ระบบปกติ) 

 1.4 สาขางานการขาย (ระบบทวิภาคี) 

 1.5 สาขางานบัญชี (ระบบปกติ) 

 1.6 สาขางานการโรงแรม (ระบบปกติ) 

 1.7 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร (ระบบทวิภาคี) 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

 2.1 สาขางานเทคนิคยานยนต (ระบบทวิภาคี) 

 2.2 สาขางานไฟฟา (ระบบทวิภาคี)   

        2.3 สาขางานคอมพิวเตอรฮารแวร (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 ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร

  สภาพชุมชน

                  ตำบลปากพูน ในอดีตเปนเสนทางคมนาคมทางน้ำจากอาวไทยเขามายังใจกลางเมือง

นครศรีธรรมราช เดิมชื่อ "ปากน้ำปากพูน" กลุมคนที่อาศัยอยูแตดั้งเดิมมีทั้งชาวไทยและมุสลิม โดยชาวมุสลิมอพยพ

เขามาตั้งถิ่นฐานในรัชสมัยรัชกาลท่ี 2 สวนใหญเดินทางมาจากหนองจอก สวนคนไทยบางสวนอพยพมาจากเมือง
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เพชรบุรี มีชุมชนที่สำคัญในอดีต คือ "ชุมชนโมคลาน" ตำบลปากพูนแบงเขตการปกครองออกเปน 12 หมูบาน ไดแก

หมูที่ 1 บานไสมวงหัส หมูที่ 2 บานดอนทะเล หมูที่ 3 บานสักงาม หมูที่ 4 บานหวยไทร หมูที่ 5 บานแสงจันทร 

หมูที่ 6 บานทาเตียน หมูที่ 7 บานบอโพธิ์ หมูที่ 8 บานปากพูน หมูที่ 9 บานตลาดพฤหัสฯ หมูที่ 10 บานศาลา

บางปู  หมูท่ี 11 บานปากพยิง หมูที่ 12 บานปากน้ำเก 

สภาพทั่วไปของตำบล  

  มีเนื้อที่ทั้งหมด 69.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,335 ไร ภูมิประเทศเปนที่ราบชายฝงทะเล 

ลักษณะเปนดินทราย เทศบาลเมืองปากพูน ตั้งอยูทางทิศเหนือของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

 อาณาเขตตำบล  

  ทิศเหนือ ติดกับ  อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช  

  ทิศใต ติดกับ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ทิศตะวันออก ติดกับ อาวไทย  

  ทิศตะวันตก ติดกับ  อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 

 จำนวนประชากรของตำบล  

  จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองปากพูน จำนวน 32,398 คน และจำนวนหลังคาเรือน 11,202 

ครัวเรือน มีความหนาแนน 467.23 คนตอตารางกิโลเมตร 

  สภาพเศรษฐกิจ

  อาชีพหลัก การประมง ทำสวน ทำนา  

อาชีพเสริม กอสราง รับจางท่ัวไป ทำหนังตะลุง 

  สภาพสังคม

  การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วผานทางโลกเสมือนจริงทำใหผูคนมีความรูมากขึ้น เกิดเครือขาย

ทางสังคมในโลกเสมือนจริงซ่ึงมีอิทธิพลตอการดำรงชีวิตมากขึ้นทุกขณะ อีกทั้งเกิดความคิดสรางสรรคที่หลากหลาย 

แตการปฏิสัมพันธในโลกแหงความเปนจริงมีนอยลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จะมีการเรียนรูผานเทคโนโลยีที่ทัน

สมัยและการสื่อสารไดอยางสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา สำหรับคนที่ไมมีภูมิคุมกันและไมสามารถเลือกสิ่งดี ๆ ได

ดวยตนเอง จะเปนกลุมที่ตกอยูในภาวะเสี่ยง ประกอบกับหากพอแมไมเขาใจและเขาไมถึงโลกเสมือนจริง จะมอง

กิจกรรมที่เด็กเขาไปรวมออนไลนในทางลบเทานั้น ทำใหเกิดชองวางครอบครัว และเกิดความเหลื่อมล่ำในการเขาถึง

เทคโนโลยี
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 84 81 34 199

ปวช.2 48 91 0 139

ปวช.3 48 39 0 87

รวม ปวช. 180 211 34 425

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 0 93 93

ปวส.2 0 53 53

รวม ปวส. 0 146 146
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  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 231 103 44.59

ปวส.2 71 54 76.06

รวม 302 157 51.99

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 198 88 44.44

ปวส.2 56 49 87.50

รวม 254 137 53.94

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
3 3 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 18 16 18

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนักงานราชการครู 4 4 4

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 19 19 19

เจาหนาที่ 14 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
8 - -

รวม ครู 41 39 41

รวมทั้งสิ้น 66 39 41
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  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

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

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 1 2

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งส้ิน 7 6 13

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 4

อาคารปฏิบัติการ 1

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอื่น ๆ 0

รวมทั้งสิ้น 7

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 1036860.00

งบดำเนินงาน 4608395.00

งบลงทุน 640000.00
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ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบเงินอุดหนุน 5840885.00

งบรายจายอื่น 2759840.00

รวมทั้งสิ้น 14885980.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช ไดกำหนดปรัชญาของสถานศึกษาไววา "ทักษะยอด มารยาทเยี่ยม 

เปยมวินัย ใฝพัฒนา"

  อัตลักษณ

  บริการและพัฒนาอาชีพ

  เอกลักษณ

  สรางอาชีพ

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

   วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช มุงผลิตกำลังคนดานอาชีวศึกษา พัฒนาอาชีพ การบริการ อยางมี

คุณภาพ สูสังคมที่ยั่งยืน

  พันธกิจ

  1. ผลิตกำลังคนดานอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. สงเสริมและพัฒนากำลังคนดานอาชีวศึกษา 

3. การบริการวิชาชีพอยางมีคุณภาพ 

4. สรางงานและพัฒนาอาชีพสูสังคมที่ยั่งยืน 

 

 

  เปาประสงค

  1.ผูเรียนมีการพัฒนาครบทุกมิติ 

2.ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพ่ึงประสงคสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.สรางความเขมแข็งใหกับผูเรียน 

4.ทรัพยากรสรางแรงจูงใจการศึกษา 
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5.นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน 

6.การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชน 

7.สงเสริมศักยภาพครู 

8.พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

  ยุทธศาสตร

  1.ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

2.เพิ่มปริมาณผูเรียน 

3.การมีสวนรวม 

4.การนำนักเรียนสูชุมชน 

5.เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนสงเสริมพัฒนาอาชีพใหมีสรรถนะและคุณลักษณะสอดคลองกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  กลยุทธ

  1.ผูเรียนเกงดีมีสุข 

2.เสริมสรางความเปนพลเมืองไทย 

3.เพิ่มกำลังคนเขาสูสถานประกอบการ 

4.มีรายไดระหวางเรียน 

5.อาชีวศึกษาทวิภาคี 

6.จิตอาสา 

7.พัฒนาครูมืออาชีพ 

8.บริหารจัดการสูความเปนเลิศ 

 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การแขงขันทักษะความรูวิชาการทางดานการจัดการ
ชนะ

เลิศ
จังหวัด

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การขับเคล่ือนส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เขาสูระบบอุตสาหกรรมและ

พาณิชกรรม ในภาคใต

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

กระทรวง

ศึกษาธิการ

หมูลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมกองวิชาการ ฝายกิจกรรมวิชาลูกเสือ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

กองลูกเสือวิสามัญ (กิจกรรมเดินทางไกล) ชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

องคการมาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดเล็ก
ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมกากรการ

อาชีวศึกษา

การขับเคล่ือนส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เขาสูระบบอุตสาหกรรมและ

พาณิชยกรรม ภาคใต

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

ผลงาน "เครื่องมือประกอบวาลวรถจักรยานยนต การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ

นวัตกรรมอาชีวศึกษา เขาสูระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

ผลงาน"เครื่องดัดข้ึนรูปชิ้นงานโลหะ"การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐนวัตกรรม

อาชีวศึกษา เขาสูระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

สถานศึกษาสะอาด รางวัลอื่น ๆ จังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอภิรักษ สุขเกษม 

ครูดีเดน ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษา

จังหวัดนครศรี

ธรมราช

นางปตนิ แกวเนิน 

ครูท่ีปรึกษา เขารวมประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน คัพเคกตะลิง

ปลิง

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวกัลยา เรืองรอง 

ครูท่ีปรึกษา โครงเรื่อง ศึกษาอัตรสวนเนื้อตะลิงปลิงที่เหมาะสมในการทำเคก

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตร - อาชีวศึกษา - เอสโซ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

ศูนยสงเสริมและ

พัฒนา

อาชีวศึกษาภาค

ใต

นางรุงฤดี ไพโรจน 

ครูท่ีปรึกษา โครงเรื่อง ศึกษาอัตรสวนเนื้อตะลิงปลิงที่เหมาะสมในการทำเคก

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตร - อาชีวศึกษา - เอสโซ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

นางสาวเบจมาศ กลิ่นดี 

ครูท่ีปรึกษา โครงเรื่อง ศึกษาอัตรสวนเนื้อตะลิงปลิงที่เหมาะสมในการทำเคก

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตร - อาชีวศึกษา - เอสโซ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

นายสมบูรณ ทิพยมุนี 

ครูดีเดน ดานกิจกรรม

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

นางสาวดรุณี พลพันธุ 

ครูดีเดน ดานกิกจรรมการเรียนรู

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

นางสาวจิตรา ธนูศร 

ครูดีเดน ดานคุณธรรม จริยธรรม

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางศิรินดา สงพราหมณ 

ครูดีเดนดานกิจกรรม เนื่องในวันครู

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพเนตร ทองขวัญ 

ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นายสุริยา เสนา 

ครูผูสอนดีเดน ดานการสอน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นายสวาท ครองนุช 

ครูผูสอนดีเดน ดานนวัตกรรม

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นางพัชรี พฤวานิช 

ครูผูสอนดีเดน ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นายสมชาย ระยะไมตรี 

ครูผูสอนดีเดน ดานปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นายสุขเกษม โตะแจะ 

ดานครูผูสอนดีเดน ดานคุณธรรม จริยธรรม

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นายภาณุวัฒน ธานีรัตน 

ครูผูสอนดีเดน ดานกิจกรรม

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นางพรทิพา อวิรุตม 

ครูท่ีปรึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่ 3 สิ่ง

ประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน โคมไฟพลังงานน้ำเค็ม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นายการุณ บุญชูศรี 

ครูท่ีปรึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่ 3 สิ่ง

ประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน โคมไฟพลังงานน้ำเค็ม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุวิทย ใจเพียร 

ครูท่ีปรึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่ 3 สิ่ง

ประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน โคมไฟพลังงานน้ำเค็ม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นางสาวสุปรียา สะสมนิยม 

ครูท่ีปรึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่ 3 สิ่ง

ประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน โคมไฟพลังงานน้ำเค็ม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นายเอกชัย คุมภัยรันต 

ครูท่ีปรึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่ 3 สิ่ง

ประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน โคมไฟพลังงานน้ำเค็ม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นางกมลรัตน สงรุง 

ครูผููควบคุมการแขงขันทักษะบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food &

Beverage Service)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

นายชำนาญ จันทมาศ 

ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะงานฝมือ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

นางพรทิพา อวิรุตม 

ครูผูควบคุมประกวดมารยาทไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

นางดรุณี พลพันธุ 

ครูผูควบคุมการตัดแตงทรงผมสุภาพสตรี

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาววราภรณ ทองอุน 

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอนาวิล ชวยชู 

เครื่องผลิตไฟฟาพลังงานน้ำหมุนเวียน ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพื่อการ

อนุรักษพลังงาน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นางสาวคารีนา กิจจารักษ 

เครื่องผลิตไฟฟาพลังงานน้ำหมุนเวียน ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพื่อการ

อนุรักษพลังงาน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นาจิรายุ ชวดชุม 

เครื่องสมารทวิลแชร Smart Wheel Chair ประเภทที่7 ดานการแพทย

และบรรเทาสารธารณภัย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นายพสิษฐ เพ็ชรเรือง 

สมารทวิลแชร Smart Wheel Chair ประเภทที่ 7 ดานการแพทยและ

บรรเทาสารธารณภัย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นายธีระเดช บำรุงพันธ 

สมารทวิลแชร Smart Wheel Charir ประเภทที่ 7 ดานการแพทยและเบา

สารธารณภัย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นายวิวรรธณ โตะเส็น 

การแขงขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นางสาวคารีนา กิจจา 

การแขงขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นางสาวณัฐธิดา สงพินิจ 

การแขงขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นางสาววรัญญา หัตฐประดิษฐ 

การแขงขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภท Flair

Bartender

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายฐเดช ฐเดชจิรกุล 

ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นายจิรายุ ชวคิชุม 

ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

ทักษะการประกอบ

และติดตั้งโปรแกรม

คอมพิวเตอร

นายณัฐวัตร ชัยเล็ก 

ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นางสาวชุวดี ปยจันทร 

โครงงานเรื่อง ศึกษาอัตราสวนเนื้อตะลิงปลิงที่เหมาะสมในการทำเคก การ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตร - อาชีวศึกษา - เอสโซ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นางสาวอรอุมา พรหมแกว 

โครงงานเรื่อง ศึกษาอัตราสวนเนื้อตะลิงปลิงที่เหมาะสมในการทำเคก การ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตร - อาชีวศึกษา - เอสโซ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นางสาวไศลา กาสิงห 

โครงงานเรื่อง ศึกษาอัตราสวนเนื้อตะลิงปลิงที่เหมาะสมในการทำเคก การ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตร - อาชีวศึกษา - เอสโซ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวศรัณยา เชาวลิต 

บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage

Service)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวณิชาภัทร โตะกา 

บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage

Service)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวเสาวลักษณ โตะกา 

บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage

Service)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายจิรายุ ชวดชุม 

ประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่

(Mobile Amplifier)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายธัชนนท วัฒนสิทธิ์ 

ประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่

(Mobile Amplifier)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายศักรินทร โสหมัน 

งานฝกฝมือ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

น.ศ.เยาวพา กาสิงห 

การนำเสนอขายสินคา "The Marketing

Challenge"

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

.น.ส.ธนภรณ จอมแกว 

การนำเสนอขายสินคา “The Marketing

Challenge”

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

น.ส.ปราณี แขกเต 

การนำเสนอขายสินคา “The Marketing

Challenge”

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายธีระเดช บำรุงพันธุ 

ประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่

(Mobile Amplifier)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

น.ส.วรดา นิสัยชล 

การผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender)

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

น.ส.พรทิพย สุทธพันธ 

การผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender)

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

น.ส.อัจฉราภรณ ดวงแกว 

ประกวดรองเพลงไทยสากล หญิง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

น.ส.ญัฐธยาน โตะหมาด 

การประกวดสุนทรพจนภาษาจีนกลาง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

นายพงศธร โตะหมาด 

ประกวดรองเพลงไทยสากล ชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

นายกนกพล รักษาทรัพย 

ประกวดมารยาทไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

นางสาวกนกวรรณ ฟองมณี 

ประกวดมารยาทไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

นายณัฏฐ พันธุอุไร 

ตัดแตงทรงผมสุภาพบุรุษ

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวสายสุดา ปอปาน 

ตัดแตงทรงผมสุภาพสตรี

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณัฏฐ พันธุอุไร 

ตัดแตงทรงผมสุภาพบุรุษ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอนาวิล ชวยชู 

การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่

3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน โคมไฟ

พลังงานน้ำเค็ม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาววราภรณ ทองนุน 

การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่

3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน โคมไฟ

พลังงานน้ำเค็ม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายชนาธิป ศรีคราม 

การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่

3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน โคมไฟ

พลังงานน้ำเค็ม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายพิพัฒน อองสุทธ์ิ 

การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่

3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน โคมไฟ

พลังงานน้ำเค็ม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสันติภาพ ปานสัสดี 

การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่

3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน โคมไฟ

พลังงานน้ำเค็ม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายพลภัทร หมอแหละ 

การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่

3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน โคมไฟ

พลังงานน้ำเค็ม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสาวสุชาลินี นวลแกว 

การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่

3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน โคมไฟ

พลังงานน้ำเค็ม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวณิชกานต แกวจันทร 

การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่

3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน โคมไฟ

พลังงานน้ำเค็ม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายเพชรแท จงจิตร 

การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่

3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน โคมไฟ

พลังงานน้ำเค็ม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอนาวิล ชวยชู 

การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่

3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน โคมไฟ

พลังงานน้ำเค็ม

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาววราภรณ ทองนุน 

การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่

3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน โคมไฟ

พลังงานน้ำเค็ม

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายชนาธิป ศรีคราม 

การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่

3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน โคมไฟ

พลังงานน้ำเค็ม

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายพิพัฒน อองสุทธ์ิ 

การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่

3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน โคมไฟ

พลังงานน้ำเค็ม

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสันติภาพ ปานสัสดี 

การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่

3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน โคมไฟ

พลังงานน้ำเค็ม

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพลภัทร หมอแหละ 

การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่

3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน โคมไฟ

พลังงานน้ำเค็ม

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวสุชาลินี นวลแกว 

การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่

3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน โคมไฟ

พลังงานน้ำเค็ม

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวณิชกานต แกวจันทร 

การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่

3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน โคมไฟ

พลังงานน้ำเค็ม

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษ

พลังงาน โคมไฟพลังงานน้ำเค็ม

นายเพชรแท จงจิตร 

การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่

3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน โคมไฟ

พลังงานน้ำเค็ม

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณัฏฐ พันธุอุไร 

ตัดแตงทรงผมสุภาพบุรุษ

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวสายสุดา ปอปาน 

ตัดแตงทรงผมสุภาพสตรี

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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สวนที่ 3

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ

ประเมิน ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

   เชิงปริมาณ :   

                จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร  

  105คน 

                จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร 

  49คน 

                จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้ง

แรก 104 คน 

                จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 3 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้ง

แรก 49 คน 

  เชิงคุณภาพ  :  

                รอยละของผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

รอบแรก 99.04 

                รอยละของผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

รอบแรก 100 

                ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทั้ง ปวช. และ ปวส. รอยละ 99.35 มีระดับ

คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  ผลสะทอน : 

    องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับที่ผูเรียนมี
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

   เชิงปริมาณ   :  

  จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

                จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเขารับการทดสอบ 74 คน  

  มีคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 50 คน 

         จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเขารับการทดสอบ 51 คน มี

คะแนน 

  เฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 37 คน รวมทั้งหมด 87 คน 

   เชิงคุณภาพ  : 

       รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-

NET)  

      รอยละของผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ

ชาติ 

  ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 69.44 

       รอยละของผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ

ชาติ 

  ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 78.72 

       ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V- NET) ของผูเรียน 

รวมทั้ง   

  ปวช. และ ปวส. รอยละ 74.08 มีคุณภาพอยูในระดับ กำลังพัฒนา 

   ผลสะทอน    :   

                ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V- NET) ในภาพรวม

ของสถานศึกษา   

  จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์
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1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

เชิงปริมาณ :  

               จํานวนผูเรียนเขารับพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

จำนวน  34 คน 

               จํานวนผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ จำนวน 5 คน 

เชิงคุณภาพ :  

  ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปการศึกษา 2561 

  ระดับ 2 ดาว มีคุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง 

    

ผลสะทอน :  

              จากผลการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผู

ประกอบการ 

       หรือการประกอบอาชีพอิสระไดรับผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา  

       ประจำปการศึกษา 2561 ระดับ 2 ดาว จากสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

    เชิงปริมาณ :  

  การสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จำนวน 17 คน 

    เชิงคุณภาพ :  

  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับมีจำนวนผลงานที่ไดรับรางวัล  

                รางวัลชนะเลิศ บริการอาหารและเครื่องดื่ม(Food & Beverage Service) 

ระดับ อศจ. 

                รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 

(Mobile Amplifier) ระดับ อศจ. 

                รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวดรองเพลงไทยสากล หญิง ระดับ อศจ. 

                รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสุนทรพจนภาษาจีนกลาง ระดับ 

อศจ. 

                รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประกวดรองเพลงไทยสากล ชาย ระดับ อศจ. 

                รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 งานฝกฝมือ ระดับ อศจ. 
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                รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การนำเสนอขายสินคา “The Marketing 

Challenge” ระดับ อศจ. 

                รางวัลชนะเลิศ ตัดแตงทรงผมสุภาพบุรุษ ระดับ ภาค ภาคใต 

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตัดแตงทรงผมสุภาพสตรี ระดับ ภาค ภาคใต 

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตัดแตงทรงผมสุภาพสตรี ระดับ ชาติ 

  มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

ผลสะทอน :  

  จากการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จากการ

เขารวม  

  การประกวด แขงขันทางดานทักวิชาชีพไดรับการยอรับในระดับจังหวัด ระดับ

ภาค และระดับชาติ

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

   เชิงปริมาณ :  

                จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขาของรุนที่สำเร็จการศึกษา 198 คน 

  จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขาของรุนที่สำเร็จการศึกษา  56 คน 

  จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ของรุนที่สำเร็จการศึกษา 88 คน 

      จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ของรุนที่สำเร็จการศึกษา 49 คน 

   เชิงคุณภาพ :  

                ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 44.44 

                ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 87.55 

                ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 53.94  มีคุณภาพอยู

ในระดับ ปานกลาง 

                 

   ผลสะทอน :   

  สถานศึกษาไดมีการสงเสริมใหผูเรียนนั้นมีความกาวหนาและมีการแนะแนวใหผู

เรียนคิดท่ีจะสรางอนาคตใหกับตัวเองไมวาจะเปนการศึกษาหรือออกทำงานในในสถาน
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ประกอบการเพื่อสูโลกอาชีพ 

2) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

    เชิงปริมาณ :  

                จำนวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 514 คน  

                จำนวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  ประกอบ

ดวย ความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย 476 คน   

     เชิงคุณภาพ :  

                ไดผลการประเมิน อวท.ในระดับเหรียญทอง ระดับจังหวัด มีคุณภาพอยูใน

ระดับ ดี 

     ผลสะทอน :  

                ผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

(อวท.) จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   

8) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

   เชิงปริมาณ :  

          จำนวนผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปที่ผานมาที่

มีงานทำ 

  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จำนวน 75 คน 

   จำนวนผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปที่

ผานมาท่ีมีงานทำ  

  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จำนวน 53 คน  

          ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. รวมทั้งหมด 128 คน  

   เชิงคุณภาพ :  

               รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวช. 88.23 

                รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวส. 98.75 

                ในปการศึกษาที่ ผานมา มีงานทําประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 92.08 

    ผลสะทอน :  

  นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบและความตั้งใจในการเรียนรู การทำงาน และ

ไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการ

  2) จุดเดน
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  1. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู

เรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

(อวท.) โดยไดรับรางวัลเหรียญทอง การประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับภาค ประจำปการศึกษา 2561 

 2. สถานศึกษามีผูเรียนที่สอบผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เปนไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษากำหนด 

 3. สถานศึกษามีการติดตามผูสำเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใชวิธีการที่หลากหลาย อาทิ ไปรษณียบัตร 

โทรศัพท เฟสบุค ไลน แบบสอบถาม สอบถามครูผูสอน และสอบถามศิษยเกาเปนตน ทำใหทราบความเคลื่อนไหว

ของผูสำเร็จการศึกษาและมีความใกลชิดผูสำเร็จการศึกษา

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. จัดทำระบบเครือขายผูเรียน ผูปกครอง การปองกันความเสี่ยงเพื่อดูแลชวยเหลือและ

แนะแนวผูเรียน 

 2. พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V- NET) ใหสูงขึ้น 

        3. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพ

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. จัดทำระบบเครือขายผูเรียน ผูปกครอง การปองกันความเสี่ยงเพื่อดูแลชวยเหลือและ

แนะแนวผูเรียน 

 2. พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V- NET) ใหสูงขึ้น 

        3. ครูผูสอนควรใหความสำคัญและความตระหนักในการพัฒนาผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ

หรือประกอบอาชีพ

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

    เชิงปริมาณ : 

             จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 13 สาขาวิชา 

             จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 13 สาขาวิชา  

             สาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนอยางเปนระบบ คิดเปน

รอยละ 100 

  เชิงคุณภาพ :  
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             ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ อยูในระดับ  

ยอดเยี่ยม 

  ผลสะทอน :  

  สถานศึกษาไดดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกํา

หนดรายวิชาเพิ่มเติม 

   เชิงปริมาณ :  

             จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 13 สาขาวิชา 

             จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง

รายวิชา  

  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 13 สาขาวิชา  

   เชิงคุณภาพ :  

         สาขาวิชาหรือสาขางานมีพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม 

  หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเปนรอยละ 100 

         ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม 

  หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม อยูในระดับ ยอดเยี่ยม   

   ผลสะทอน :  

  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับสถานศึกษาใน

การพัฒนาหลักสูตร 

  ฐานสมรรถนะอยางเปนระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 

หรือกําหนดรายวิชา  

  เพิ่มเติม

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธิ์

1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

   เชิงปริมาณ :  
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                จำนวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 41 คน 

                จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน 41 คน 

   

  เชิงคุณภาพ :  

              รอยละของแผนการจัดการเรียนรู รอยละ 100 ผลการประเมินคุณภาพ อยูใน

ระดับ ยอดเยี่ยม 

 ผลสะทอน :  

  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับคุณภาพแผนการ

จัดการเรียนรู 

  สูการปฏิบัติ 

2) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

   เชิงปริมาณ :  

              จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 41 คน 

   

   เชิงคุณภาพ :  

              รอยละของครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 100 

  ผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไป

ใชในการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   

   ผลสะทอน :  

  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับคุณภาพแผนการ

จัดการเรียนรู 

  สูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชเปนแบบอย็างในการจัดการเรียน

การสอน 

3) การจัดการเรียนการสอน 

   เชิงปริมาณ :  

           จำานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 41 คน 
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           จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ

สอนที่หลากหลาย 41 คน 

  จํานวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูใน

การจัดการเรียนการสอน 41 คน 

  จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการ

จัดการเรียนรู 40 คน 

   เชิงคุณภาพ :  

           รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 99.51 

           ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

    

    ผลสะทอน :  

  ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทำแผนการจัดการ

เรียนรู 

  ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ

จัดการ  

 

4) การบริหารจัดการชั้นเรียน   

    เชิงปริมาณ :  

         จํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 41 คน 

         จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปน

ปจจุบันเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชวิธีการเสริม

แรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและ

ดานอื่น ๆ  

   เชิงคุณภาพ :  

         รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 100 ผลการ

ประเมิน อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   ผลสะทอน :  

  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพการ

บริหารจัดการชั้นเรียน 

5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

      เชิงปริมาณ :  
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              จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 31 คน 

              จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 19 คน 

              จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการ

จัดการเรียนการสอน 31 คน 

  จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 20 คน 

              จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับ

การยอมรับหรือเผยแพร 40 คน 

   

    เชิงคุณภาพ :  

              รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 68.78 

              ผลการประเมินการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

    ผลสะทอน :  

  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอสมรรถนะของ

ครูผูสอน 

6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

     เชิงปริมาณ :  

                 จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอน 45 หอง 

     เชิงคุณภาพ :  

                 รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

ความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 73.33 มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

   ในการจัดการเรียนการสอน 33 หอง ผลการประเมินการการเขาถึงระบบ

อินเทอรเน็ต 

   

     ผลสะทอน :  

  ผูสอน และผูเรียน มีความพึงพอใจตอระบบอินเตอรความเร็วสูงในการจัดการ

เรียนการสอนในชั้นเรียน

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์
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1) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

    เชิงปริมาณ :  

                 มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการภายในสถาน

ศึกษาครบทุกฝาย 

    เชิงคุณภาพ :  

                 ไดมีการดำเนินการประเมินผลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 

  

     ผลสะทอน :  

  สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาบน

เว็บไซต http://www.nkpc.ac.th และมีระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา (RMS 2016) ระบบ

บริหารจัดการงานพัสดุ และ ระบบบริหารจัดการงานการเงิน  

2) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

    เชิงปริมาณ :  

                จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการ ทั้งหมด 45 หอง จำนวนหองเรียน หอง

ปฏิบัติการที่ 

  ไดัรับการพัฒนาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู 33 หอง คิดเปนรอยละ 100 

    เชิงคุณภาพ :  

                ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีตออาคารสถานที่ 

หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงานหรืองานฟารม  

  มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

    ผลสะทอน :  

  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบริการอาคารสถานที่ 

หองเรียน  

  หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

   เชิงปริมาณ :  

               ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การ

คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับกา

รบํารุงรักษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง  

                จำนวน 3 หอง 
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   เชิงคุณภาพ :  

              สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบการประปา ระบบคมนาคม 

ระบบการสื่อสารรวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ  

                เพื่ออำนวยประโยชนสำหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา 

ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา 

    

   ผลสะทอน :  

  ผูเรียน บุคลากร ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคพื้น

ฐาน คุณภาพอยูในระดับ ดีมาก 

4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

    เชิงปริมาณ :  

                 จำนวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา  706 คน 

                 จำนวนผูเรียนที่ใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด 706 คน  คิดเปนรอย

ละ 100 

   เชิงคุณภาพ :  

             ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ มี 4 ขอ ผลการ

ประเมินคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

   ผลสะทอน :  

  ผูเรียน บุคลากร มีความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทย

บริการ 

 

9 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

    เชิงปริมาณ :  

                 สถานศึกษามีอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สำหรับหริหารจัดการระบบสารสนเทศ

ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีอินเตอรเน็ตความเร็ว

สูง(Broadband internet) ที่ใชงาน 3 เครือขาย  

  1 เครือขายเอินเตอรของ 3 bb  

  2 เครือขายเอินเตอรของ  CAT 

                3 เครือขายอินเตอรของ Uninet        
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    เชิงคุณภาพ :  

  ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน

สารสนเทศ ภายในสถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

    ผลสะทอน :  

  ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการใชบริการที่มีตอระบบ

อินเทอรเน็ต ความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

    เชิงปริมาณ :  

                 ระดับปวช.คิดเปนรอยละ 42.85 

                 ระดับปวส..คิดเปนรอยละ 100   

     เชิงคุณภาพ :  

  1. ทุกสถานประกอบการมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

                2. สถานศึกษากำหนดแผนงานโครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไวใน

แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำป 

                3. สถานศึกษาจัดแผนการเรียนรวมกับสถานประกอบการ 

     ผลสะทอน :  

  1. สถานประกอบการขนาดใหญที่มีความพรอมในพื้นที่มีจำนวนนอย 

                2. สถานประกอบการขนาดยอม/เล็กมีงานอาชีพไมครบตามสมรรถนะของ

หลักสูตร 

                3. สถานประกอบการบางแหงไมเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนการ

แผนการเรียนรวมกับสถานศึกษา

  2) จุดเดน

  1.  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา พัฒนาสูตรและจัดการเรียนการ

สอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู  

ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมคานิยม คุณลักษณะที่พึ่งประสงคและปรัชญา ของ

เศรษฐกิจพอเพียง และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพการปฏิบัติที่เนนเปนสำคัญจัดการเรียนรู
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ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 

 2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐาน

สมรรถนะที่ไดจากพัฒนาอยางตอเนื่อง และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุงรายวิชา

เดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

 3. การบริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือกรรมการ

วิทยาลัยทีมีการพิจารณาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา ตามอัตลักษณผูบริหารมีภาวะผูนำ มีระบบฐานขอมูล

สารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง 

 4. ดานปจจัยพ้ืนฐาน ไดดำเนินการพัฒนาและดูสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ

การแหลงเรียนรู  ศูนยวิทยบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียน

หรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตเร็วสูง เพื่อสง

เสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน การสืบคน

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจำนวนหนังสือตอจำนวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่

กำหนด แตยังไมไดมีระบบสืบคนดวยตนเอง 

2.ครูผูสอนทุกคนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน ไดสงเสริมใหครูผูสอนจัดทำแผนพัฒนาเอง และเขา

รวมการพัฒนาวิชาชีพ และนำผลการพัฒนามาใชการจัดการเรียนการสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี

บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคล

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. ศูนยวิทยบริการหรืออหองสมุดมีจำนวนหนังสือตอจำนวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ท่ีกำหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 

2.ครูผูสอนทุกคนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน ไดสงเสริมใหครูผูสอนจัดทำแผนพัฒนาเอง และเขา

รวมการพัฒนาวิชาชีพ และนำผลการพัฒนามาใชการจัดการเรียนการสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี

บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคล

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

   เชิงปริมาณ :  
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                  จำนวนครูและบุคลากรทั้งหมด 66 คน  

                  จำนวนครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 60 คน 

                  รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 90.90 

   เชิงคุณภาพ :  

                 ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม มีคุณภาพอยู

ในระดับ ดีเลิศ 

   ผลสะทอน :  

  ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกำหนด

มาตรฐานการศึกษา 

  ของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำป 

หรือแผนปฏิบัติงาน 

  ประจำป และไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

  มีสวนรวมในการดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา 

2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

    เชิงปริมาณ :  

               จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด 13 สาขาวิชา จำนวนสาขาวิชาหรือ

สาขางาน 

  ที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 13 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 

100.00  

    เชิงคุณภาพ :  

  ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

  มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

    ผลสะทอน :  

  สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการ

จัดการเรียนการสอน 

3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

    เชิงปริมาณ :  

              จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 5 กิจกรรม 

    เชิงคุณภาพ :  

              ผลการประเมิน และกิจกรรมบริการชุมชน และจิตอาสา ผูบริหาร ครู บุคลากร
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ทางการศึกษา 

  และผูเรียน เขารวมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และ

กิจกรรมจิตอาสา  

  มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   ผลสะทอน :  

  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถาน

ศึกษา 

  ในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

        เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

        จำนวนผลงาน 

            - ระดับสถานศึกษา จำนวน 9 ผลงาน  

        ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 2 ชิ้น 

            1. ชื่อผลงาน เครื่องมือบิดเกลียวเหล็กดัด   

            2. ชื่อผลงาน ดักแมลงวัน  

 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ  จำนวน 4 ชิ้น  

            1. ชื่อผลงาน เครื่องผาผลหมาก 

     2. ชื่อผลงาน เครื่องบดขวด  

     3. ชื่อผลงานเครื่องผาไมใผ  

            4. ชื่อผลงาน เครื่องตัดกาบกลวย   

 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน จำนวน 2 ชิ้น  

     1. ชื่อผลงาน โคมไฟพลังงานน้ำเค็ม 

     2. ชื่อผลงาน ปมลมจากคอมเพรสเซอรแอร  

        ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ชิ้น 

     1.ชื่อผลงาน ไฮเทควีลแชร (Hitech WheelChair) 

        - ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) จำนวน 9 ผลงาน 
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        ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 2 ชิ้น 

            1. ชื่อผลงาน เครื่องมือบิดเกลียวเหล็กดัด   

            2. ชื่อผลงาน ดักแมลงวัน  

        ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ  จำนวน 4 ชิ้น  

            1. ชื่อผลงาน เครื่องผาผลหมาก 

            2. ชื่อผลงาน เครื่องบดขวด  

            3. ชื่อผลงานเครื่องผาไมใผ  

            4. ชื่อผลงาน เครื่องตัดกาบกลวย   

        ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน จำนวน 2 ชิ้น  

           1.ชื่อผลงาน โคมไฟพลังงานน้ำเค็ม 

    2.ชื่อผลงาน ปมลมจากคอมเพรสเซอรแอร  

       ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ชิ้น 

          1. ชื่อผลงาน ไฮเทควีลแชร (Hitech WheelChair) 

          - ระดับภาค จำนวน 2 ผลงาน 

      ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ   

          1. ชื่อผลงาน เครื่องตัดกาบกลวย  และไดรองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 

      ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน  

   1. ชื่อผลงาน โคมไฟพลังงานน้ำเค็ม และไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 

     เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจาการประกวดนวัตกรรม สงประดิษฐงานสรางสรรคหรืองาน

วิจัย 

           - ไดรับรางวัล ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จำนวน 2 ผลงาน  

           ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ   

           ชื่อผลงาน เครื่องตัดกาบกลวย  และไดรองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 

           ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน  

           ชื่อผลงาน โคมไฟพลังงานน้ำเค็ม และไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 

     ผลสะทอน: องคกรหนวยงานภายนอก  หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถาน

ศึกษานำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค  หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชน

หรือเผยแพร

  2) จุดเดน
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  1. ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกำหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำป หรือแผนปฏิบัติงานประจำ

ป และไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการดำเนินงาน

โครงการของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาชการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสาโดยมี

สวนรื่วมของผูบริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา ผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสราง

ประโยชนใหกับชุมชน

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. สถานศึกษาควรมีการใชนวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีผลงาน ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยที่ไดรับรางวัล

หรือการนำไปใชประโยชนนอกสถานศึกษาใหมากยิ่งขึ้น

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีผลงาน ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัยที่ไดรับรางวัลหรือการนำไปใชประโยชนนอกสถานศึกษาใหมากยิ่งขึ้น
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สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 3 1 3

ผลรวมคะแนนท่ีได 103

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 115 89.57

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 2 6

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8

ผลรวมคะแนนท่ีได 14

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 56.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 2 4

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 5 10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนท่ีได 89

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 95 93.68

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
3 5 15

ผลรวมคะแนนท่ีได 25

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 3 6

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 4 8

ผลรวมคะแนนท่ีได 79

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 85 92.94

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 4 8

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 63

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 65 96.92

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 4 24

ผลรวมคะแนนท่ีได 24

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 30 80.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 4 20

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 40

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 45 88.89

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 3 9

ผลรวมคะแนนท่ีได 9

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 15 60.00
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 87.66

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 89.57

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 56

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 93.68

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 93.17

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 92.94

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 96.92

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 80

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 81.67

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 88.89

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 60

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 89.20

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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สวนที่ 7

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)


