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ค าน า 
  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  42  มาตรา  47  และ  48  ได้
ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยให้
สถานศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
สถานศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   และด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช   ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  2542   ในมาตราดังกล่าว  โดยด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในส าหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี   ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ให้สถานศึกษาน าไปใช้ในการด าเนินงาน วิทยาลัยได้น ามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฉบับนี้มาใช้
เป็นแนวปฏิบัติในการการควบคุมคุณภาพ   ตรวจสอบคุณภาพ   ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552   ซึ่งผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของวิทยาลัยได้ปรากฏในรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้เป็นการรวบรวมของคณะครู บุคลากรทุก
คน รวมไปถึงแผนกวิชา จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับแผนกวิชา และระดับบุคคล และ
คาดหวังว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นส่ิงยืนยันถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนา
สถานศึกษาของบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

 
 
        งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
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บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา   
 ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
 ที่ต้ัง : 244  หมู่ท่ี  7  ต าบลช้างกลาง  อ าเภอช้างกลาง  
    จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  80250 
 โทรศัพท์ : 075-445734 
 โทรสาร : 075-445735 
 E-mail Address : nk_atc@hotmail.com 
 Website : www.nkatc.svec.go.th 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  ได้รับการจัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  1   มกราคม  พ .ศ. 2522   เพื่อจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช เพื่อขยาย
การศึกษาสูงขึ้นถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปวส. เกษตรกรรม) 
ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นวิทยาลัยสิริธรรมนคร เมื่อวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2537 และเปล่ียนช่ือเป็นวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชเมื่อวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2539  และหลังจากได้มีการปฏิรูป
ระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี
2)  พ.ศ. 2545  ให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 
4  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เมื่อวันท่ี  7  กรกฎาคม  พ.ศ.  2546   
 

2. การจัดการศึกษา 
 พ.ศ.  2524 รับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
   - ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

พ.ศ.  2527 รับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรกรรม 

พ.ศ.  2528 รับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

พ.ศ.  2532 รับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพิเศษส าหรับ
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 

    - ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
พ.ศ.  2536 รับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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    - ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พ.ศ.  2537 รับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
      - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ 
      รับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
    - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ.  2539 รับนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต 

พ.ศ.  2542 รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
      - ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์, สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
        สาขาวิชาการประมง  และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 พ.ศ.  2543 รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
    - ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
 พ.ศ.  2546 รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
      - ประเภทวิชาประมง   สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า  
 

 ปรัชญา 
  “เปิดโอกาสให้บุคคลได้ฝึกฝนในส่ิง ท่ีตนเองถนัดและสนใจเพื่อพัฒนาให้บรรลุขีด
ความสามารถสูงสุดของตน” 
 

วิสัยทัศน์ 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  เป็นสถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

คู่คุณธรรม  มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพคู่คุณธรรม 
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและชุมชนในด้านวิชาชีพอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ไทย 
  4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 
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 อัตลักษณ ์ “ทักษะเย่ียม” 
 
  หลักสูตรการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยด าเนินการจัดการเรียนการ
สอน ในหลักสูตรต่อไปนี้ 
 1.  การจัดการศึกษาในระบบ ด าเนินการจัดการศึกษาวิชาชีพประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
   1.1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม (โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต) 
    - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
   1.1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
    - สาขาวิชาพณิชยการ 
  1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.พิเศษ) ส าหรับโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการ
พัฒนาชนบท (อศ.กช.) 
  1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   1.3.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
    - สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
    - สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
    - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
   1.3.2 ประเภทวิชาประมง 
    - สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
   1.3.3 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
    - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    - สาขาวิชาการบัญชี 
    - สาขาวิชาการตลาด 

2. การจัดการศึกษานอกระบบ    
เป็นการให้ความรู้ทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจท่ัวไป   ซึ่ง

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  ได้แก่  หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมระยะ
ส้ัน  และ โครงการ 9+1 

3. การจัดการบริการชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่         
  โครงการเกษตรเพื่ ออาหารกลางวัน  ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ใน พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   และโรงเรียนสังกัด
การประถมศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนโครงการฟื้นฟูสภาพส่ิงแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ร่วมพัฒนาชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
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3. สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ได้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามาตรฐานท่ีก าหนด ตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 7 มาตรฐาน 45 ตัว
บ่งช้ี โดยมีการด าเนินการตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 
  1. สถานศึกษาได้ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการวางแผน 
การด าเนินงานตามหลักการ และแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี จัดท าโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพให้
ได้ตามตัวบ่งช้ีท่ีก าหนด จัดท าระบบและกระบวนการ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
โดยมีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน และทุกคนมีส่วนร่วม 
  2. สถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด โดยแต่ง ต้ังคณะกรรมการ ประชุม
คณะกรรมการ การศึกษา ผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ี วิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ท้ังในระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา ทุกคนมีส่วนร่วม จัดท าคู่มือการ
ประกันคุรภาพและโครงสร้างการบริหาร ติดตาม ก ากับ ตรวจสอบ การด าเนินงาน จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองและรายงานผลให้หน่วยงานต้นสังกัด และท่ีเกี่ยวข้องทราบ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

3. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้า ของการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
  4. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยน าผลการประเมินคุณภาพใน
สถานศึกษา โดยต้นสังกัดและภายนอกจาก สมศ. ไปจัดท าแผนพัฒนา และด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 

4. จุดเด่น - จุดที่ต้องพัฒนา 
 จุดเด่นของสถานศึกษา 

  1. ผู้เรียนมีผลงานซึ่งแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างเป็นระบบ 
  2. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพนอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน
และเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ให้ทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ 
  3. ครูและนักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จึงให้ความ
สนใจและติดตามผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
  4. มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  5. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรม จัดให้มีการประชุมร่วมในการ
พัฒนาเครื่องมือระหว่างวิทยาลัยท่ีมีการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรมและผู้เช่ียวชาญภายนอกขึ้น 
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
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  6. สถานศึกษาจัดให้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง ท้ังด้านการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนางานในหน้าท่ีท่ีได้รับผิดชอบ 
  7. วิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  งานวัดผลและประเมินผล  
ร่วมกับแผนกวิชา  ได้ท าความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน  เกี่ยวกับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา  (V – NET) นักศึกษาโดยการแจกเอกสารแจ้งรายละเอียดเบื้องต้น
เกี่ยวกับการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา  (V – NET) พร้อมค าอธิบายใน
กิจกรรมหน้าเสาธง  ขอความร่วมมือจากงานทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูลนักเรียน  นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาเพื่อจัดส่งข้อมูลนักเรียน  นักศึกษาให้กับ  สทศ.  จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนส าหรับ
เตรียมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา  (V – NET) ขึ้นในชั่วโมงกิจกรรมในทุกรายวิชาท่ี
ท าการทดสอบ  รวมถึงมีการรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วย  ได้มีการประกาศ
วิทยาลัยฯ  รายช่ือผู้เข้าสอบและสนามสอบ  และได้มีการเอื้ออ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน  
นักศึกษาในวันท่ีท าการสอบ  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้าน
อาชีวศึกษา  (V – NET) 
  8. มีรายวิชาชีพที่สถานศึกษาต้องจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ 
  9. ครูผู้สอนให้ความส าคัญกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถานประกอบการ 
  10. สถานประกอบการเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา 
  11 สถานศึกษาจัดให้นักศึกษาพบครูท่ีปรึกษา  เพื่อคอยให้ค าแนะน าปรึกษา  ดูแลและ
แก้ปัญหาท้ังเรื่องการเรียน  ความประพฤติ  การร่วมกิจกรรม  และปัญหาอื่น ๆ  ตลอดท้ังปีการศึกษา  
รวมท้ังจัดระบบให้ครูท่ีปรึกษาติดตามนักศึกษาในปีถัดไปเมื่อนักศึกษาเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นจนจบ
หลักสูตรนั้น  ซึ่งเป็นผลดีต่อนักศึกษา  เนื่องจากครูท่ีปรึกษาจะมีข้อมูลจากอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อ
แก้ปัญหาได้ทันที และต่อเนื่อง 
  12. จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา  3D  หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และมาตรฐานประกันคุณภาพของหน่วยงานท่ีสังกัด  โดยมีนักศึกษาเป็นแกนน าด าเนินการ
ภายใต้การแนะน า  ดูแลของครูที่ปรึกษาอย่างมีระบบ 
  13. จัดกิจกรรมท่ีปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  จ านวน  7  โครงการ 
  14. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ จ านวน 3 โครงการ 
  15. จัดกิจกรรมท่ีปลูกฝังจิส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 14 โครงการ 
  16. โครงการต่าง ๆ ท่ีได้ด าเนินการเพื่อบริการวิชาชีพสู่สังคม มีแผนปฏิบัติงาน และด าเนิน
โครงการ ได้เสร็จส้ินตามปีงบประมาณฯ มีรายงานผลการด าเนินงานท่ีเป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 
  17. สถานศึกษาให้ความส าคัญในการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยได้มีการอบรม
เชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากร ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับบุคคล ตลอดจนจัดท า
ในระดับแผนกวิชา และสถานศึกษา และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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จุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษา     
  1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการท างานน้อยมาก 
  2. ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนเป็นช้ินงาน และมีการสรุปผลท่ีชัดเจน 
  3. สถานศึกษาไม่มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้จัดท าและด าเนินจัดประกวด จัดแสดง 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา พร้อมท้ัง
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
  4. สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
  5. แผนกสาขาวิชาไม่มีแผนงาน โครงการท่ีชัดเจนในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนให้บริการ
วิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนเพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะของผู้เรียน 
  6. จ านวนนักเรียน นักศึกษา ต่อครูท่ีปรึกษามีจ านวนไม่มากนักจึ งติดตามให้นักเรียน 
นักศึกษา เข้ารับการประเมินได้มาก 
  7. ผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูท่ีได้น าไปใช้
ประโยชน์ต่องานอาชีพในชุมชน ท้องถิ่น น้อยมาก 
  8. ให้มีการบันทึก การเก็บข้อมูล การรายงานผลการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายใน/ระหว่าง
แผนกวิชา/งาน/ฝ่าย ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  9. ครูผู้สอนให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก หรือในชุมชน
โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้เรียน 
  10. ครูที่ปรึกษาส่วนใหญ่ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแนะน า ดูแล และแก้ปัญหาของนักศึกษา แต่
ขาดการรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะครูที่ปรึกษาในแต่ละภาคเรียน 
  11. ควรก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี ให้
เพิ่มข้ึนอย่างน้อย 10 กิจกรรม เพื่อท่ีจะให้นักศึกษามีจิตส านึกและมีเจตคติท่ีดีในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
วัฒนธรรมประเพณี มากยิ่งขึ้น 

12. ต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณมาในต้นปีงบประมาณ จะช่วยให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ต้องเร่งรีบด าเนินงานในช่วงส้ินปีงบประมาณ 
  13. การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณต้องมีความถูกต้องและชัดเจน เพื่อความมี
ประสิทธิภาพของการรวบรวมและรายงานข้อมูล 
 

5. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต 
1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา 
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2. จัดการศึกษาโดยเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้
เป็นไปตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดรับกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก มุ่งหวัง
ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพ คุณธรรม และสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ท่ีสังคมต้องการ และสามารถส าเร็จการศึกษาได้ ในระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 

4. พัฒนาและปรับปรุงแต่ละแผนกวิชา  ให้มีห้องปฏิบัติงาน  ท่ีมีครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียน
เพียงพอ เหมาะสม และทันสมัย 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท างานวิจัย  นวัตกรรม  และส่ิงประดิษฐ์  เพื่อใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาการสอน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน/ช้ินงาน  และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

7. สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท านวัตกรรม  งานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์  ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
งานอาชีพ  เผยแพร่สู่ชุมชน  ท้ังในระดับท้องถิ่น  จังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ 

8. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ให้เป็นแกนน าในการให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม และมีรายได้
ระหว่างเรียน 

9. พัฒนางานฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้  ท้ังภายในวิทยาลัยและแก่ชุมชนภายนอก 
10. มีการนิเทศ  ก ากับ  และประเมินผล  ผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารโดยยึด

การปฏิบัติคุณภาพ PDCA 
  



 

8 

 

ตอนที่ 1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 

1.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา                                                                                                             
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะ 
กรรมการการอาชีวศึกษา  ได้รับการจัดต้ังเมื่อวันท่ี  1  มกราคม  พ.ศ.  2522   เพื่อจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ต้ังอยู่เลขท่ี 244 หมู่ 7 ต าบลช้างกลาง  
อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ถนนสายบ้านส้อง - นครศรีธรรมราช  มีพื้นท่ีท้ังหมด  783  ไร่  
300  ตารางวา 
 

บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
ตุลาคม พ.ศ.  2523 - พฤศจิกายน  พ.ศ.  2529 นายอาสา  คงวิทยากุล 

 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2529 - สิงหาคม  พ.ศ.  2532 นายปลอบ หนูยิ้มซ้าย 
 สิงหาคม  พ.ศ.  2532 - ตุลาคม  พ.ศ.  2536 นายจงรัก  วณิชาชีวะ 
 ตุลาคม  พ.ศ.  2536 - พฤศจิกายน  พ.ศ.  2543 นายประกอบ รัตนพันธ์ 
 มีนาคม  พ.ศ.  2544 - ตุลาคม  พ.ศ.  2551 นายประเสริฐ ชูแสง 
 ตุลาคม  พ.ศ.  2551 - พฤษภาคม  พ.ศ.  2552 นายนิวัตร ตระกูลสันติ 
 พฤษภาคม  พ.ศ.  2552 - ปัจจุบัน นายวิศวะ คงแก้ว 
 

1.1.2 ขนาดและที่ต้ัง 
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
ที่ต้ัง  : 244  หมู่ท่ี  7  ต าบลช้างกลาง  อ าเภอช้างกลาง   

   จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  80250 
 โทรศัพท์  : 075-445734 
 โทรสาร  : 075-445735 
 E-mail Address  : nk_atc@hotmail.com 
 Website  : www.nkatc.svec.go.th 
 

  1.1.3 ข้อมูลอาคารและและสิ่งก่อสร้าง 
 

ล าดับ ชื่ออาคาร ขนาด จ านวน สภาพการใช้งาน 
ปี  พ.ศ.ที่     
ก่อสร้าง 

1 อาคารพืชกรรม 8 x 44  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาพืชศาสตร ์ 2523 
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ล าดับ ชื่ออาคาร ขนาด จ านวน สภาพการใช้งาน 
ปี  พ.ศ.ที่     
ก่อสร้าง 

2 อาคารสัตวบาล 8 x 44  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 2523 

3 อาคารช่างกลเกษตร 8 x 48  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาช่างกลเกษตร 2523 

4 อาคารเรียน  1 9 x 45  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 2524 

5 เรือนเพาะช าไม้ผล 8 x 16  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาพืชศาสตร ์ 2524 

6 โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 6 x 30.6  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 2524 

7 โรงเรือนไก่ไข่ 6 x 30.6  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 2524 

8 โรงฝึกงานช่างเกษตร 12 x 32  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาช่างกลเกษตร 2524 

9 อาคารห้องสมุด 8 x 24  ม. 1  หลัง  2524 

10 โรงเก็บรถแทรกเตอร์ 5.5 x 40  ม. 1  หลัง  2524 

11 โรงอาหารและร้านสหกรณ์วิทยาลัยฯ 10 x 28  ม. 1  หลัง  2524 

12 บ้านพักครู 6 x 12  ม. 4  หลัง  2524 

13 คอกโคเน้ือ 8 x 36  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 2525 

14 โรงเก็บ บด  และผสมอาหารสัตว์ 7.5 x 12  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงาแผนกวิชาสัตวศาสตร ์ 2525 

15 โรงอาหารและหอประชุม 12 x 56  ม. 1  หลัง  2526 

16 อาคารพัสดุ 12 x 20  ม. 1  หลัง  2526 

17 อาคารระบบน้ าประปา - 1  หลัง  2526 

18 อาคารอ านวยการ 10 x 27  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร 2527 

19 อาคารเพาะช า 12 x 20  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาพืชศาสตร ์ 2527 

20 โรงเก็บปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 8 x 12  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร์ 2527 

21 ฉางและลานตากเมล็ดพืช 16 x 34 1  หลัง  2527 

22 คอกสุกรขุน 13.5 x 30  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 2527 

23 คอกสุกรพันธ์ุและคอกคลอด 9 x 21  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 2527 

24 คอกฟักและเลี้ยงลูกไก ่ 7 x 24  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 2527 

25 คอกโคทั่วไป 7.5 x 36  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 2527 

26 บ้านพักครู 6 x 12  ม. 7  หลัง  2527 

27 อาคารเรียน 9 x 45  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 2528 

28 อาคารฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ 8 x 32  ม. 1  หลัง อาคารเรียนและฝึกอบรม 2528 

29 อาคารพยาบาล 6 x 11.56  ม. 1  หลัง  2528 

30 โรงเรือนเก็บเมล็ดพันธ์ุ 7 x 12  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร์ 2528 

31 คอกโคนมและโรงรีดนม 9 x 24  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงาแผนกวิชาสัตวศาสตร ์ 2528 

32 คอกเป็ด 9 x 28  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 2528 

33 คอกคลอดและเลี้ยงลูกโค 5 x 20  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 2528 

34 อาคารอนุบาลลูกปลา 8 x 21  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาประมง 2528 
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ล าดับ ชื่ออาคาร ขนาด จ านวน สภาพการใช้งาน 
ปี  พ.ศ.ที่     
ก่อสร้าง 

35 อาคารแปรรูปและจ าหน่ายผลผลิต 9 x 16  ม. 1  หลัง 
อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 

2528 

36 โรงฝึกงานช่างกลเกษตร 12 x 40  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาช่างกลเกษตร 2528 

37 โรงเก็บเครื่องทุ่นแรงเกษตร 12 x 24  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาช่างกลเกษตร 2528 

38 โรงเก็บเครื่องมือช่างเกษตร 12 x 28  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาช่างกลเกษตร 2528 

39 บ้านพักครู 8 x 8  ม. 4  หลัง  2528 

40 อาคารห้องน้ าห้องส้วม 4 x 4  ม. 4  หลัง  2528 

41 บ้านพักครู 6 x 10  ม. 17  หลัง  2529 

42 อาคารห้องน้ าห้องส้วม 4 x 4  ม. 2  หลัง  2529 

43 หอพักนักศึกษาหญิงรวม 10 x 30  ม. 1  หลัง  2538 

44 อาคารเรียน  3 10 x 50  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาพ้ืนฐาน 2539 

45 อาคารเรียน 760  ตรม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 2539 

46 หอพักนักศึกษาหญิงรวม 10 x 30  ม. 1  หลัง  2539 

47 อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยง 10 x 36  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาประมง 2540 

48 หอประชุมนักศึกษาชาย 15 x 20  ม. 1  หลัง  2540 

49 โรงเรือนเลี้ยงไก่กระทง 6 x 23  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 2541 

50 หอประชุมนักศึกษาหญิง 10 x 36  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 2541 

51 หอประชุมนักศึกษาหญิง 10 x 26  ม. 1  หลัง  2541 

52 โรงจอดรถนักเรียน - นักศึกษา 5 x 40(3)  ม. 1  หลัง  2541 

53 สนามบาสเกตบอล 16 x 32 ม. 5  สนาม  2541 

54 อาคารเครื่องกรองน้ า 2.5 x 4  ม. 1  หลัง  2541 

55 โรงจอดรถ  (อาคารอ านวยการ) 7 x 40  ม. 1  หลัง  2541 

56 อาคารห้องน้ าห้องส้วม 4 x 4  ม. 1  หลัง  2541 

57 อาคารเรียนพืชศาสตร ์ 8 x 44  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร์ 2542 

58 อาคารเรียนสัตวศาสตร ์ 8 x 44  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 2542 

59 อาคารเรียนอุตสาหกรรม 9 x 25  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2542 

60 อาคารปฏิบัติการไม้ผล 8 x 12  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาพืชศาสตร ์ 2542 

61 อาคารปฏิบัติการเห็ด 6 x 21  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาพืชศาสตร ์ 2542 

62 อาคารปฏิบัติการสัตว์ปีก 8 x 12  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 2542 

63 โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่  2 6 x 30  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 2542 

64 คอกสุกรขุน 13.5 x 30  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 2542 

65 อาคารหอพระ 6 x 6  ม. 1  หลัง  2542 

66 ส านักงาน  อกท. 8 x 20 ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงาน  อกท. 2542 
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ล าดับ ชื่ออาคาร ขนาด จ านวน สภาพการใช้งาน 
ปี  พ.ศ.ที่     
ก่อสร้าง 

67 โรงจอดรถ  (คณะวิชาสัตวศาสตร์) 5.30 x 20  ม. 1  หลัง  2542 

68 อาคารศูนย์วิทยบริการ 30 x 30 ม. 1  หลัง 
อาคารปฏิบัติงานห้องสมุด, สื่อการเรียน
การสอน  และงานเอกสารการพิมพ์ 

2544 

69 สนามบาสเก็ตบอล 16 x 32  ม. 2  สนาม  2544 

70 โรงช าแหละ 8 x 12  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 2545 

71 อาคารที่พักครรูวม 8 x 10  ม. 1  หลัง ที่พักคร ู 2545 

72 อาคารที่พักคนงาน 12 x 12  ม. 1  หลัง ที่พักคนงาน 2545 

73 อาคารเก็บเครื่องมือคนงานกลาง 8 x 8 ม. 1  หลัง เก็บเครื่องมือ 2545 

74 ระบบประปาเพ่ิมเติม    2545 

75 อาคารห้องน้ าห้องส้วม 2 x 3  ม. 2 หลัง ห้องน้ าห้องส้วม 2545 

76 อาคารรับประทานอาหาร 8 x 8 ม. 1 หลัง รับประทานอาหาร 2545 

77 อาคารเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 8 x 30 ม. 1 หลัง อาคารเรียน 2547 

78 อาคารเอกสารการพิมพ์ 4 x 6 ม. 1 หลัง เอกสารการพิมพ์ 2550 

79 โรงเรือนสุกรขุนระบบปิด 12 x 80 ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 2552 

80 โรงเรือนพ่อแม่พันธ์ุสุกรระบบปิด 12 x 40 ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 2552 
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1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ต้ังอยู่ตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตก

ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ห่างจากจังหวัด  53  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  236.33  ตารางกิโลเมตร  
มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอฉวาง 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอลานสกา 
  ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอทุ่งสง อ าเภอนาบอน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอนาบอน อ าเภอฉวาง 
 

ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป  เป็นพื้นท่ีราบเชิงเขา  พื้นท่ีโดยท่ัวไปปลูกยางพารา  สวน

ผลไม้และท านาในพื้นท่ีราบลุ่ม  อ าเภอช้างกลางมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงตลอดปี  มีเพียง  2  ฤดู  คือ  ฤดู
ร้อน ระหว่าง  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม  มีอากาศร้อนตลอดฤดู  และฤดูฝนระหว่างเดือน  มิถุนายน 
-มกราคม  เป็นแหล่งต้นก าเนิดแม่น้ าตาปี  ได้แก่  คลองจัง  คลองมิน  คลองจันดี  ไหลลงสู่คลองฉวาง
และมีภูเขาส าคัญ  ได้แก่  เขาหลวง  เขาธง  เขาเหมน 
 

ประชากร 
 

ล าดับที่ ต าบล 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
1 ช้างกลาง 8,671 8,762 17,433 5,203  
2 หลักช้าง 3,712 3,751 7,463 2,276  
3 สวนขัน 2,435 2,542 4,977 1,524  

 14,818 15,055 29,848 9,033  
(ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เดือนพฤษภาคม 2553) 
 

 การปกครองท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง (ขนาดกลาง) 
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลหลักช้าง (ขนาดเล็ก) 
  3. องค์การบริหารส่วนต าบลสวนขัน (ขนาดเล็ก) 
 ด้านการศึกษา มีสถาบันในอ าเภอช้างกลาง ดังนี้ 
  1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
  2. โรงเรียนสังกัด สปช. จ านวน 19 แห่ง 
  3. โรงเรียนกรมสามัญศึกษา จ านวน 1  แห่ง 
  4. โรงเรียนสังกัด สช. จ านวน  4  แห่ง 
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 ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 
มีวัดท้ังส้ิน 11 วัด ซึ่งในจ านวนนี้ มีวัดมะนาวหวาน อันเป็นวัดเก่าแก่สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณปี 
พ.ศ. 2225 ได้รับพระราชทาน วิสงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2230 ได้ยกฐานะเป็นอารามหลวง ช้ันตรีชนิด
สามัญ เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2539 ปัจจุบันมีภิกษุสามเณรจ านวน ประมาณ 100 รูป โดยพระครูสถิต
วิหารธรรม เป็นเจ้าอาวาส 
 

ด้านเศรษฐกิจ  พื้นท่ีของ  อ าเภอช้างกลาง  เป็นพื้นท่ีเนินท่ีราบ  แถบบริเวณเทือกเขาหลวง
แนวทางทิศตะวันออกพื้นท่ีเป็นแหล่งท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบรูณ์มีป่าไม้ภูเขา  สายน้ า  ตลอดแนว
เขา  เหมาะแก่การปลูกพืชยืนต้นและท าสวนไม้ผล  โดยเฉพาะพื้นท่ีส่วนใหญ่ปลูกยางพารา  สวนไม้ผล  
ไม้ยืนต้น ต่อมาพื้นท่ีไม้ผล  จ าพวกทุเรียน  มังคุด  ลองกอง  และเงาะ  มีการนิยม  ปลูกกันมากขึ้น  และ
เป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญรองจากยางพารา  ในอ าเภอช้างกลางเคยมีช่ือเสียงในด้านการพัฒนาการเกษตร 
โดยเฉพาะการด าเนินการองค์กรกลุ่มเกษตรกรท าสวนช้างกลาง  ท าธุรกิจเรื่องยางพารา  และกาแฟจน
เป็นท่ียอมรับของเกษตรกรทั่วภาคใต้  ในปัจจุบันก็เช่นกันการท่องเท่ียวเกษตรช้างกลาง  สร้างช่ือเสียงใน
ด้านภูมิปัญญา  ด้านการเกษตร  เช่น  การเล้ียงผ้ึงโพรงไทย  การเพาะเห็ดหอม  เทคนิคจุลินทรีย์ชีวภาพ
ในการพัฒนาการเกษตร  การพัฒนาไม้ผลเพื่อการส่งออก  มังคุด  ทุเรียน 
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1.1.4 งบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น    41,237,747.73   บาท รายละเอียดในตารางท่ี 1 
ตารางที ่ 1.1 งบด าเนินการ  งบประมาณประจ าปีการศึกษา  2556 

รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 
1. งบบุคลากร   
 (เงินเดือน,   เงินประจ าต าแหน่ง,   เงินวิทยฐานะ,  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า)                 

 
3,663,6912.73 

2. งบด าเนินงาน  
     2.1    ค่าสาธารณูปโภค 1,395,000 
3.  งบเรียนฟรี ๑๕ ปี :  ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)  
     3.1    ค่าจัดการเรียนการสอน 2,262,835 
4. งบรายจ่ายอื่น ๆ  (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ)  
     4.1 โครงการ Fix it  Center 295,000 
 4.2    ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 150,000 
     4.3    โครงการคุณธรรมน าความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 45,000 
     4.4    โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน 453,000 

รวมงบด าเนินการทั้งสิ้น 41,237,747.73 
 
1.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545  ปรับปรุง พ.ศ. 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 
2546 รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา  มีดังนี้ 
 

1.2.1 จ านวนผู้เรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2556 ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1.2 ถึง ตารางท่ี 1.4 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1.2 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ 

ระดบัชั้น 
หลักสตูร 

รวม 
ปกติ + ทวีภาค ี เทียบโอนฯ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด 
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ปวช. 1 85 34 - - 85 34 119 
ปวช. 2 41 30 - - 41 30 71 
ปวช. 3 45 18 - - 45 18 63 

รวม ระดบั ปวช. 171 82 - - 171 82 253 
ปวส. 1 23 17 - - 23 17 40 
ปวส. 2 10 12 - - 10 12 22 

รวม ระดบั ปวส. 33 29 - - 33 29 62 
รวมทั้งหมด 204 111 - - 204 111 315 

 

ตารางที่ 1.3 จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

ผูบ้ริหาร/แผนกวิชา 
 

จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศกึษา ต าแหนง่ ผู้บริหาร/คร ู

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
ฯ 

อัต
รา

จ้า
ง 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
 โท

 

ป.
 ต

รี 

ต่ า
กว่

า 

คร
ูผู้ช

่วย
/ค

ศ.
1 

ช า
นา

ญ
กา

ร 
ช า

นา
ญ

กา
ร

พิเ
ศษ

 
เช

ี่ยว
ชา

ญ
 

ผู้บริหารและรองฯ 5 5 - - 4 1 - 4 1 - - 3 2 - 
แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์ 12 10 1 - 2 9 - 4 7 - - 7 3 - 
แผนกวิชา ประมง 7 6 1 - 3 4 - 3 4 - - 6 - - 
แผนกวิชา สัตวศาสตร์ 10 10 - - 9 1 - 2 8 - - 9 1 - 
แผนกวิชา ช่างเกษตร 7 4 3 - 7 - - 1 5 1 - 7 - - 
แผนกวิชา พืชศาสตร์ 9 7 2 - 6 3 - 2 7 - - 4 3 - 
แผนกวิชา  บริหารธุรกิจ 23 9 13 1 1 22 - 5 18 - - 8 1 - 
แผนกวิชา อุตสาหกรรม 3 3 - - 1 2 - - 3 - 1 2 - - 

รวมทั้งหมด 75 54 18 1 33 42 - 21 54 1 1 46 10 - 
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ตารางที่ 1.4 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิ
การศึกษา 

งานตามโครงสร้างบริหาร
สถานศกึษา 

 
จ านวน 

(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศกึษา 

  ข
้าร

าช
กา

ร 
ก.

พ.
 

  ล
ูกจ้

าง
ปร

ะจ
 า 

  ล
ูกจ้

าง
ชั่ว

คร
าว

 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ม.
ต้น

หร
ือต่

 าก
ว่า

 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/
อน

ุปร
ิญ

ญ
า 

ปร
ิญ

ยา
ตร

ี 

สูง
กว่

า 
ป.

ตร
ี 

ข้าราชการ ก.พ. 3 3 - - 3 - - - 3 3 - 
ลูกจ้างประจ า 16 - - 16 15 1 7 8 1 - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว 17 - - 17 12 5 11 5 1 - - 

รวมทั้งหมด 36 3 - 33 30 6 18 13 5 3 - 
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1.3 ระบบโครงสร้างบริหาร 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอ านาจการบริหารงาน
ภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างบริหารงานดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิศวะ   คงแก้ว 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 

นายนิวัตร  ตระกูลสันติ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

 

นางสาววัฒนา   ต้ังพินิจกุล 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

นายไพบูลย์  ด่านสกุล 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

 

นายอภิชาติ  พิกุลทอง 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 

นางปราณี  ต้ังเกียรติก าจาย 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  

นายสุวิทย์  เพ็ญสวัสดิ ์

หัวหน้างานบุคลากร  

นางคณิศร  ชชูื่น 

หัวหน้างานการเงิน  

นางธนัญญา  ลั่นซ้าย 

หัวหน้างานการบัญชี  

นายปราโมทย์  สหายรักษ์ 

หัวหน้างานพัสดุ  

นายชัยพร   ถูกต้อง 

หัวหน้างานอาคารสถานที่  

นางอัญชลี   รักขาว 

หัวหน้างานทะเบียน 

นางปิยมาศ  สุวรรณมณ ี

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

 

นางสาวเอมพวัลย์  ศรีมุกข์ 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

 

นางจุรีวรรณ  อรัญพฤกษ ์ 

หัวหน้างานความร่วมมือ  

นางสาววนิดา  ศรีอินทร์ 

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
 

นางสาวสุจิตตรา  บุญมา 

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐาน ฯ 
นายสมพร   สองเมืองสุข 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า 

และประกอบธุรกิจ 
 

นายภิญโญ  จางบัว 

หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน 

 

นายประสิทธิ์  สุวรรณา 

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

นายพัฒนา  ทุ่งโพธ์ิตระกูล 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

 

นายพัฒนา  ทุ่งโพธ์ิตระกูล 
หัวหน้างานสื่อการเรียนการ

สอน 
 

นายท านูน  บุญยารุณ 
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์

 

 

นายท านูน  บุญยารุณ 

หัวหน้างานปกครอง  

นางพรทิพย์  คงแก้ว 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 

นางประทุม   ไกรรอด 

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นายสุนทร  บูรณ์พงษ์ทอง 

หัวหน้างานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน 

 

นางสายใจ   ตระกูลสันติ 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 

นายวิเชียร   บัวช่ืน 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

  

นายประสิทธ์ิ  สุวรรณา 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 นางสุจิรา   สายนาค 
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

 

 

นางกุลศานต์  เจริญสม 

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

 

นายภิญโญ  จางบัว 

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร ์ 

นายไสว  เลื่องสีนิล 

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 

 

นายวิรัช   ช่วยกาญจน์ 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร 

 

 

นางอ าภา  ก๋งเม่ง 

หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

 

นางมัณฑนา   เจริญสม 

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 
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1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

ล าดับที่ ผลงานดีเด่น หลักฐานอ้างอิง 

1. 

ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นหน่วย อกท. ดีเด่น  ระดับ
ภาค ภาคใต้อันดับท่ี 1 ในการประชุมวิชาการองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามรมราชกุมารี  
ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งท่ี  35  ระหว่างวันท่ี  25 – 29 
พฤศจิกายน  2556  ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 

เกียรติบัตร 

2. 

นายศุภชัย  ทองเพ็ง นักศึกษา ช้ัน ปวส 2. สาขาการ
บัญชี ได้รับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เยาวชนคนเก่ง รุ่น
ท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2556 

เข็ม, วุฒิบัตร, เงินทุนเพื่อ
การศึกษา 

3. 
เข้าร่วมโครงการประเมินผลการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชน ให้ไว้ ณ วันท่ี  11  กุมภาพันธ์  2556 

โล่เกียรติประวัติ จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. 

ไ ด้ น า น โ ย บ าย ส่ ง เ ส ริ มค ว าม ร่ ว ม มื อ กั บ สถ าน
ประกอบการ  กับสมาคมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพในการ
จัดอาชีวศึกษาร่วมกันและมีผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา  ระดับดีมาก (STAR)  ให้ไว้ ณ  
วันท่ี 8 กุมภาพันธ์  2556 

เกียรติบัตร 

5. 
รางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนดีเด่น (คุรุสภา) ปีการศึกษา 
2556  นางธิดารัตน์ เทพรัตน์ 

เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร 

6. รางวัลผู้บริหารและครูดีเด่น  รอง.ผอ. 1 คน ครู 6 คน เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร 
7. รางวัลหนึ่งแสนครูดี ครู 11 คน เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร 

 
  
 
 
 
1.5 ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2556 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ มีดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
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1.5.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 
3.4.1 สถานศึกษามีระบบบริหาร จัดการ ท่ีมี

คุณภาพได้มาตรฐาน 

1.5.2 การพัฒนาผู้เรียน 
3.4.2 ผู้เรียนมีการพัฒนาคุณภาพทางการเรียน มี

ศักยภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

1.5.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน     
การสอน   

3.4.3 สถานศึกษามีหลักสูตรสมรรถนะและ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1.5.4 การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทาง
วิชาชีพ  ส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรมและ
งานวิจัย 

 ผู้เรียนและครู ผู้สอนท าวิ จัยและพัฒนา
ผลงาน โครงงานทางวิชาชีพ ส่ิงประดิษฐ์
และนวัตกรรม 

1.5.5 การบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน    
และสังคม 

          บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน องค์กร 
ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานต่างๆ 

1.5.6 การจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ 

 มีอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และมี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

1.5.7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ

พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

1.5.8 การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการศึกษา 

1.5.9   การประกันคุณภาพการศึกษา           ผู้ส าเร็จการศึกษา 
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1.6 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  
ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีการศึกษา 2556 ซึ่งประชาคมของ

สถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 

1.6.1 ความเส่ียงด้านความปลอดภัย  ของผู้เรียน 
ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา                                  

 ผู้ เ รี ย น  ค รู  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น 
สถานศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

  1.6. 2  ความเส่ียงด้านการทะเลาะวิวาท 
 ไม่มี เหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น ภายใน

สถานศึกษา 
1.6. 3  ความเส่ียงด้านส่ิงเสพติด      ไม่มีส่ิงเสพติดภายในสถานศึกษา 
1.6. 4  ความเส่ียงด้านสังคม  เช่น  การต้ังครรภ์      

ก่อนวัยอันควร         
 ผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา 

ไม่มีพฤติกรรม ด้านชู้สาว 

1.6. 5  ความเส่ียงด้านการพนันและการมั่วสุม 
 ผู้ เ รี ย น  ค รู  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น 

สถานศึกษา ไม่มีพฤติกรรมมั่วสุม ด้านการ
พนัน 
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 ตอนที่  2 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

1. ปรัชญา 
“เปิดโอกาสให้บุคคลได้ฝึกฝนในส่ิงท่ีตนเองถนัดและสนใจเพื่อพัฒนาให้บรรลุขีด

ความสามารถสูงสุดของตน” 
 2. วิสัยทัศน์ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  เป็นสถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพคูคุ่ณธรรม มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 3. พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพคู่คุณธรรม 
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมือง
ท่ีดี 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและชุมชนในด้านวิชาชีพอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญาไทย 
  4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม
อย่างต่อเนื่อง 
 4. อัตลักษณ ์ “ทักษะเย่ียม” 
 
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.2.1 การบริหารจัดการ 
สถานศึกษา  
  

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

1) พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหาร
ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ค ม
อ า ชี ว ศึ ก ษ า ด้ ว ย ค ว าม โ ป ร่ ง ใ ส  
ตรวจสอบได้ 
2) จัดและพัฒนาโครงสร้ างการ
บริหารสถานศึกษาให้ เป็นไปตาม
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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระเบียบของ สอศ. 
3)  พัฒนาระบบสารสน เทศของ
สถานศึกษาให้ เป็นปัจ จุบันและมี
ความถูกต้องของข้อมูลและน าการ
จัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนา
การศึกษา 
4 )  พั ฒ นา ร ะบ บ นิ เ ท ศ  ติ ดต าม
ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติงาน  
ให้มีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้าสู่
การปฏิบัติงานตามปกติของบุคลากร
ทุกระดับ 

2.2.2 การพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

ผู้ เ รี ยนมี ก า ร พัฒน า คุณภาพ
ทางการเรียน มีศักยภาพและมี
คุณลักษณะพึงประสงค์ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 
 
 

 

1) จัดท าระบบการดูแลนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
2) จัดบริการตรวจสอบสารเสพติด
ให้กับผู้เรียน 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ  
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี
งามในวิชาชีพรวมท้ังด้านบุคลิกภาพ 
และมนุษยสัมพันธ์ 
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี  
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5) ประสานเครือข่ายผู้ปกครองและ
ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
6) พัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานพึงพอใจ 
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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 สถ าน ศึ ก ษ ามี ห ลั ก สู ต ร ฐ า น

สมรรถนะและจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7) ปรับพื้นฐานผู้เรียนให้มีความรู้
ความข้าใจในหลักการ ส่ือสาร ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
น ามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
8) พัฒนาความรู้และทักษะการใช้
เทคโนโลยี ท่ีจ า เป็นในการศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

2.2.4 การวิจัยและพัฒนาผลงาน
โครงงานทางวิชาชีพ  ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานวิจัย 

ผู้เรียนและครูผู้สอนท าวิจัยและ
พัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  
ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน
และนักเรียน นักศึกษา ท านวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน
และนักเรียน นักศึกษา ท านวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานท่ีมี
ประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือน าไป
เผยแพร่ระดับชาติ 
3) จัดงบประมาณส าหรับใช้ในการ
สร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน  
ให้สอดคล้องกับภารกิจตามนโยบาย
และตามความต้องการของผู้ท า 
4) จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ ย วกับนวั ตกรรม  ส่ิ งประ ดิษ ฐ์  
งานวิจัยและโครงงานด้วยวิธีการและ
ช่องทางท่ีหลากหลาย 

2.2.5 การบริการทางวิชาการ
วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
 

บริการวิชาการและวิชาชีพแก่
ชุมชนองค์กรภาครัฐ เอกชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ตามนโยบาย
รัฐบาล และความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

1)  จัดกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพให้กับ
ประชาชนทุกระดับ 
2) จัดงบประมาณส าหรับกิจกรรม/
โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพและฝึก
ทักษะวิชาชีพให้สอดคล้องกับภารกิจ
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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามนโยบายและตามความต้องการ
ของประชาชน 

2.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ
แหล่งการเรียนรู้   

สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี วัสดุ
ฝึก ครุภัณฑ์  ระบบเทคโนโลยี
สารสน เทศ ท่ี ทันสมั ย และ จัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเป็น
แหล่งเรียนรู้ 

1) พัฒนา ปรับปรุงและซ่อมแซม
ระบบคอมพิวเตอร์  ให้เหมาะสมและ
เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 
2) พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซม  
อาคารเรียน ห้องเรียน โรงฝึกงาน  
ห้องปฏิบัติการ ให้เหมาะสมและมี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
3) พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซม
ศูนย์วิทยบริการ ให้เหมาะสมเอื้อต่อ
การเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4) พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซม  
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ให้เพียงพอ มี
ความเหมาะสมและทันสมัย อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดี 
5) จัดระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง 
ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ มี ค วาม ทันสมั ย เพี ย งพอและ
เหมาะสมกับความต้องการศึกษา
ค้นคว้าของนักเรียน 
8 )  จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย ใ น
สถ าน ศึ ก ษ า  ใ ห้ น่ า อ ยู่  มี ค ว า ม
ปลอดภัย เหมาะสมกับการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

2.2.7 การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ  มีคุณธรรมจรรยาบรรณ

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ภายในสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 
แห่งวิชาชีพ 

 
2) จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เข้ารับการ
พัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานอื่น ๆ 

2.2.8 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา        

                                        
                                        

                                         

มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษาท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถ าน ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร่ ว ม กั น จั ด
การศึกษา 
2) จัดหาผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาผู้เรียน 

 

2.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง                   
เพื่อให้การบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเส่ียงจึงก าหนด

มาตรการป้องกันและควบคุมความเส่ียงดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 
2.3.1  ค ว าม เ ส่ี ย ง ด้ า นค ว าม     
ปลอดภัยของผู้เรียน ครู และ     
บุคลากรภายในสถานศึกษา                                  

ผู้เรียน ครู และบุคลากรภายใน
สถานศึกษามีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1) จัดระบบการปฏิบัติหน้าท่ีเวรยาม  
ในสถานศึกษา 
2) สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของส่วนรวม 

2.3.2 ความเส่ียงด้านการทะเลาะ
วิวาท                   

                                       
                                        

ไม่มี เหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น
ภายในสถานศึกษา 

1) จัดระบบการดูแลผู้ เรี ยน และ
บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น ส ถ า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การมอบหมาย
หน้าท่ี การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน การ
เผ้าระวัง การตรวจค้นอาวุธ การก ากับ
ติดตาม และรายงานผล 
2) จัดกิจกรรมสร้างเสริมการท างาน
ร่วมกัน การสร้างความรักความผูกพัน  
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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 
คว าม เ อื้ อ อ าท ร ต่ อ กั น  ภ า ย ใ น
สถ าน ศึ ก ษ าอ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ
เหมาะสม 

2.3.3 ความเส่ียงด้านส่ิงเสพติด    
  

ไม่มีส่ิงเสพติดภายในสถานศึกษา 1) จัดระบบการดูแลผู้เรี ยน และ
บุคลากรภายในสถาน ศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การมอบหมาย
หน้าท่ี การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน การ
คัดกรอง การเผ้าระวัง การตรวจค้น
และการตรวจสารเสพติด การกับก า
ติดตาม และรายงานผล 
2) จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพิษภัยของส่ิงเสพติด อย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 

2.3.4 ความเส่ียงด้านสังคม เช่น  
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
        

ผู้เรียน ครู และบุคลากรภายใน
สถานศึกษาไม่มีพฤติกรรมด้านชู้
สาว 

1) จัดระบบการดูแลผู้เรี ยน และ
บุคลากรภายในสถาน ศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การมอบหมาย
หน้าท่ี การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน การ
คัดกรอง การเผ้าระวัง  การก ากับ
ติดตาม และรายงานผล 
2) จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเพศศึกษา อย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตน
ให้ มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 

2.3.5 ความเส่ียงด้านการพนัน     
และการมั่วสุม   
 

ผู้เรียน ครู และบุคลากรภายใน
สถานศึกษาไม่มีพฤติกรรมมั่วสุม
ด้านการพนัน 

1) จัดระบบการดูแลผู้เรียน และ
บุคลากรภายในสถาน ศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การมอบหมาย
หน้าท่ี การจัดท าคู่มือปฏิบัติ การคัด
กรอง การเผ้าระวัง การก ากับติดตาม  
และรายงานผล 
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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 
2) จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษของการเล่นการพนัน  
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตน
ให้ มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 

 
2.4 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
1) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปีตามราย
มาตรฐานและตัวบ่งช้ี มีการก าหนดเป้าหมาย 
(ความคาดหวัง) ความส าเร็จตามตัวบ่งช้ี จัดท า
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพให้ได้คุณภาพ
ตามตัวบ่งช้ีท่ีก าหนด 

1) แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
2) ประชุมคณะกรรมการฯ ศึกษาผลการประเมินในแต่ละ
มาตรฐานและตัวบ่งช้ี วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และจุดท่ีควร
พัฒนา 
3) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี โดย
ก าหนดเป้าหมาย ความส าเร็จตามตัวบ่งช้ี จัดท าโครงการ/
กิจกรรม/การด าเนินงาน ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
4) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

2) จัดท าระบบและกระบวนการ การตรวจสอบ
ติดตาม  ประ เมินผลการด า เนิน ง านของ
สถานศึกษาโดยมีระบบปฏิบัติและผู้รับผิดชอบท่ี
ชัดเจน 

1) แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
2) ประชุมคณะกรรมการฯ จัดท าแผนงาน/โครงการ จัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน และโครงสร้างการบริหารระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
3) รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

3) จัดท าระบบและกลไกการประเมินระบบและ
กลไกการประกัน คุณภาพ โดยมีแผนการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ และน าผล
การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1) แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 
2) ประชุมคณะกรรมการฯ ศึกษาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท าแผนงาน/โครงการ  
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และโครงสร้างบริหารระบบและ
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
กลไกการประกันคุณภาพ 
3) รายงานผลการประเมินและเสนอแนวทางการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4)  ส ถาน ศึ กษาคว ร เ ชิญ ภา คี และสถาน
ประกอบการมาร่วมมือหรือท าข้อตกลงในการ
จัดการศึกษาให้กว้างขึ้นโดยมีแผนการจัด
การศึกษาร่วมกันในด้านวิชาชีพหรือระบบทวิ
ภาคี 

1) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและงานความร่วมมือจัดท า
แผนงาน/โครงการ ร่วมกับสถานประกอบการ 
2) รายงานผลการด าเนินงาน 

5) สถานศึกษาควรจัดท าแผนพัฒนาครูท้ังด้าน
ความรู้ / ปร ะสบการณ์ ในวิ ช า ท่ีสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ที่ชัดเจน 

1) งานบุคลากรจัดท าแผนงาน/โครงการ ร่วมกับครูผู้สอน 
2) รายงานผลการด าเนินการ 

6) สถานศึกษาควรวางแผนให้หน่วยงานวิจัยฯ
ร่วมกับฝ่ายวิชาการประสานกับหน่วยวิ จัย
ภายนอกพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ 
ท่ีสถานศึกษามีความช านาญและน าผลงานท่ีได้
ไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น 

1) งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ งานความ
ร่วมมือ และงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจัดท า
แผนงาน/โครงการ ร่วมกับหน่วยงานวิจัยภายนอก 
2) รายงานผลการด าเนินการ 

2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
1) สถานศึกษาควรติดตามนักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานจัดท าแผนงาน/
โครงการ ติดตามนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ในแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี
2) ติดตามนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 
3) รายงานผลการด าเนินการให้วิทยาลัยฯ ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

2) สถานศึกษาควรรายงานข้อมูลของทุกแผนก
วิชาให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับข้อก าหนดใน
ตัวบ่ง ช้ีและเกณฑ์การประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

1) งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจัดท า
แผนงาน/โครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การรายงานผล
การประเมินคุณภาพแผนกวิชา ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2) ติดตาม ตรวจสอบการประเมินคุณภาพของแผนกวิชา 
3) รายงานผลการด าเนินการให้วิทยาลัยฯ ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
3) สถานศึกษาควรด าเนินการโครงการต่าง ๆ  
ท่ีดีอยู่แล้วให้ต่อเนื่องและจัดระบบสารสนเทศ
ให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการรายงานต้นสังกัด  
ศึกษาข้อมูลและเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป 

1) งานวางแผนและงบประมาณรวบรวมโครงการต่าง ๆ ท่ีมี
ผลการด าเนินการท่ีดี มีคุณภาพ จัดท าเป็นฐานข้อมูล 
2) ประชุมช้ีแจงให้ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - จัดท าโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 
 - พัฒนาการด าเนินงานและจัดระบบสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ง่ายต่อการรายงานต้นสังกัด/การศึกษาข้อมูลและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

4) สถานศึกษาควรให้ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน
การรายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างมี
หลักฐานชัดเจนและน าเสนอวิทยาลัยให้เป็น
ล าดับช้ัน การบังคับบัญชา 

1) งานบริหารงานท่ัวไป จัดท าคู่มือการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ 
2) ประชุมช้ีแจงให้บุคลากรทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ 
3) ให้ค าแนะน าให้บุคลากรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

5) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ของสถานศึกษาควรเร่งด าเนินการจัดระบบองค์
ความรู้การจัดการเรียนรู้  สร้างเครือข่ายเพื่อ
เผยแพร่ให้มีความก้าวหน้าต่อไป 

1) งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจัดท าแผนงาน/โครงการ  
จัดระบบองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการพัฒนาและแผน
แพร่ออกสู่สาธารณชน ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2) จัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้และเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
3) รวบรวมองค์ความรู้จัดท าเป็นส่ือเผยแพร่ด้วยวิธีการและ
ช่องทางท่ีหลากหลาย 
4) รายงานผลการด าเนินการให้วิทยาลัยฯ ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
1) จัดหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีหลากหลายท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

1) ประชุมแผนกวิชา 
2) ส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3) จัดท าแผนงาน/โครงการ 

2) จัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอ ดค ล้ อ ง กั บ ค ว าม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง สถ าน
ประกอบการ 

1) ประชุมแผนกวิชา 
2) ส ารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ 
3) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ 

3) จัดหาผู้เ ช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ร่วมจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาผู้เรียน 

1) ประชุมแผนกวิชา 
2) ส ารวจผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ท่ีตรงกับความต้องการและสามารถเข้าร่วมจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาผู้เรียน 
3) จัดท าแผนงาน/โครงการ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
4) จัดท าแผนงบประมาณสนับสนุนด้านการ
จัดการเรียน การสอน ให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง 

1) ประชุมแผนกวิชา 
2) จัดท าประมาณการงบประมาณในการจัดการเรียนการ
สอนของแผนกวิชาท่ีสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
3) จัดท าแผนงาน/โครงการ 

5) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในระดับ ปวช. ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

1) ประชุมแผนกวิชา 
2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับ ปวช.
ของแผนกวิชา วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และจุดท่ีควรพัฒนา 
3) จัดท าแผนงาน/โครงการ 

6) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้เรียนไม่ส าเร็จการศึกษา
ในระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 

1) ประชุมแผนกวิชา 
2) ศึกษา วิเคราะห์ สาเหตุ/ปัญหาของผู้เรียนท่ีไม่ส าเร็จ
การศึกษาในระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 
3) จัดท าแผนงาน/โครงการ 
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ตอนที่ 3 
การด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

  พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ จนเป็นที่
ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

มาตรฐานท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทาง

วิชาชีพ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถาน
ประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูผู้สอน  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  มีการวิเคราะห์
หลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียน  มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมให้บุคลากรได้ประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง  มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้  มีการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  
นอกจากนั้นสถานศึกษาสนับสนุนการจัดท าโครงการต่าง ๆ  ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนามากขึ้น  เช่น  
โครงการบริการชุมชน  โครงการ Fix it center  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  เป็นต้น  เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถเป็นผู้ประกอบการ
หรือท างานในสถานประกอบการได้เป็นท่ียอมรับหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
 ความพยายาม  ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอน  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามท่ีวิทยาลัย
ก าหนด  โดยวิเคราะห์หลักสูตร  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา  และเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และการนิเทศการสอน  จัดท า
โครงการวิชาชีพต่าง ๆ  ท่ีส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการได้ 
 สัมฤทธิ์ผล  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  มีความรู้ทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นท่ี
ยอมรับ  สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 78.41 อยู่ในระดับ ดี 
 การค านวณ 

   ร้อยละ =     
จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 

2.00  
 ขึ้นไป     

  x 100 

                             จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด – จ านวนผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 
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 ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดี 

ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนท้ังหมดท้ังนี้ยกเว้นผู้เรียนท่ีออกกลางคัน ในระดับ ปวช. และ 
ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 78.41 

4 

  
 เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนท้ังหมดท้ังนี้ยกเว้นผู้เรียนท่ีออกกลางคัน ในระดับ ปวช.  
และ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 

5 

ดี 

ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนท้ังหมดท้ังนี้ยกเว้นผู้เรียนท่ีออกกลางคัน ในระดับ ปวช.  
และ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 70 – 79.99 

4 

พอใช้ 

ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนท้ังหมดท้ังนี้ยกเว้นผู้เรียนท่ีออกกลางคัน ในระดับ ปวช. 
และ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60 – 69.99 

3 

ต้องปรับปรุง 

ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนท้ังหมดท้ังนี้ยกเว้นผู้เรียนท่ีออกกลางคัน ในระดับ ปวช.  
และ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50 – 59.99 

2 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนท้ังหมดท้ังนี้ยกเว้นผู้เรียนท่ีออกกลางคัน ในระดับ ปวช.  
และ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา ต่ ากว่าร้อยละ 50 

1 
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 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ  2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 
  - ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด 
  - ข้อมูลผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด 
  - ข้อมูลผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 
  - ข้อมูลของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป 
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มาตรฐานท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทาง

วิชาชีพ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถาน
ประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที ่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาเล็งเห็นถึงความส าคัญของคุณภาพผู้เรียน 3 ด้าน  ได้แก่ ด้าน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ จึงได้จัดให้มี
การสร้างเครื่องมือเพื่อท าการวัดคุณภาพผู้เรียน 

ความพยายาม  จัดท าเครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนท้ัง 3 ด้าน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานไม่น้อยกว่า 5 ตัวอย่างท่ีรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน ในปีการศึกษา 2556 

สัมฤทธิ์ผล  จากการท่ีสถานศึกษาได้สร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใน และเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง ผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย รอผลจากการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา  
 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
................................................. ................................................. 

................................................. 

................................................. 
 

................................................. 
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 เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51 – 5.00 
คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง 
โดยพิจารณาจากภาพรวม 

5 

ดี 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51 – 5.00 
คิดเป็นร้อยละ 70 – 79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

4 

พอใช้ 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51 – 5.00 
คิดเป็นร้อยละ 60 – 69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

3 

ต้องปรับปรุง 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51 – 5.00 
คิดเป็นร้อยละ 50 – 59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

2 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 1 

 

หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 
  - เครื่องมือประเมินผลความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2556 
  - ผลการประเมินจากแผนกต่าง ๆ ท่ีส่งนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2556 
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มาตรฐานท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทาง

วิชาชีพ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถาน
ประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที ่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ความตระหนัก  หลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับช้ัน ปวช. 3 และ
ระดับช้ัน  ปวส. 2  ได้ก าหนดให้นักเรียน  นักศึกษาต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  โดยมีการ
พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน  ก าหนดมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษาสายอาชีพ  ให้มีการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน  ก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนตามแผนการใช้หลักสูตรตาม
โครงสร้างหลักสูตร  และหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรท่ีก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพทุกสาขางานและสาขาวิชาในหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน 
 ความพยายาม  สถานศึกษาจัดระบบการบริหารตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.  2549  ให้การด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ใน
ภาคเรียนท่ี  6  ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน  ปวช. 3  ภาคเรียนท่ี 4 ส าหรับนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 2  
ดังนั้นวิทยาลัยฯได้ก าหนดให้รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการร่วมกับหัวหน้างานวัดผลและประเมินผลเข้าร่วม
ประชุมกับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม  ก าหนด
แนวทางในการประเมิน  พิจารณาเครื่องมือในการประเมิน  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ก าหนดวันในการประเมิน
และประกาศให้นักเรียน  นักศึกษาทราบ  รวมถึงเสนอรายช่ือคณะกรรมการจัดท าแบบประเมินแ ละ
ตัวแทนของสถานประกอบการในแต่ละสาขางาน/สาขาวิชา  เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและภายในสถานศึกษากับแผนกวิชา
ต่าง  ๆ  เพื่อให้การด าเนินงานในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  โดยการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าเครื่องมือและประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ประจ าปีการศึกษา  2556  ตามค าส่ังวิทยาลัยท่ี  013/2557  ตลอดจนมีการเข้าร่วมประชุมและร่วม
จัดท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับช้ัน  ปวช. และ ปวส.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ณ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช 
 สัมฤทธิ์ผล  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน  นักศึกษาประจ าปีการศึกษา  2556  มี
นักเรียน  นักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี  3  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี  2  ทุกหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2556  เข้ารับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งหมดจ านวน  74  คน  และผ่านการประเมินจ านวน  73  คน  คิดเป็นร้อยละ  
98.65  มีระดับคุณภาพในการผ่านการประเมินตามระดับ  ดีมาก 
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 ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ใน ระดับปวช. และระดับ 
ปวส.  จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางาน 
และภาพรวมของสถานศึกษา  ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

5 

  
 เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 
จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

5 

ดี 

ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรใน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.  
จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา  
ร้อยละ 70 – 79.99 

4 

พอใช้ 

ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรใน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.  
จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา  
ร้อยละ 60 – 69.99 

3 

ต้องปรับปรุง 

ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรใน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.  
จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา  
ร้อยละ 50 – 59.99 

2 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรใน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.  
จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษาต่ า
กว่าร้อยละ 50 

1 
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หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ  2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 
  - รายช่ือบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการจัดท าแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
  - ค าส่ังอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี ศธ0620.5/อศจ.นศ./010 เรื่อง ขอส่งค าส่ัง
การจัดท าแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2556 
  - ค าส่ังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ท่ี 013/2557 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าเครื่องมือและประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2556 
  - หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชา
เกษตรกรรม 
  - แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคความรู้ ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
  - แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคปฏิบัติ ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
  - แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคความรู้ ประเภทวิชาพาณิชยการ 
  - แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคปฏิบัติ ประเภทวิชาพาณิชยการ 
  - แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคความรู้ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  - แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคปฏิบัติ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  - รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 
  - รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปี
ท่ี 2 
  - ข้อมูล ผู้เรียน ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 
  - ภาพถ่ายกิจกรรม 
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มาตรฐานท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทาง

วิชาชีพ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถาน
ประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที ่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

 ความตระหนัก  ในปีการศึกษา  2556  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ได้ด าเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา  หรือ  V – NET  ให้แก่นักเรียนท่ี
ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี  3  ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง  2546) และนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
สุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี  2 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกสาขางานและสาขาวิชาในหลักสูตรที่วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน  เพื่อ
ทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน  นักศึกษา  เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา  เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
นักศึกษาระดับชาติ  เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา  และเพื่อน าผลการสอบไป
ใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ 

ความพยายาม  ในปีการศึกษา  2556  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ได้ด าเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา  หรือ  V – NET  ให้แก่นักเรียนท่ี
ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี  3  ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง  2546) และนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
สุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี  2  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกสาขางานและสาขาวิชาในหลักสูตรท่ีวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน  
วิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  งานวัดผลและประเมินผล  ร่วมกับแผนกวิชา  
ได้ท าความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน  นักศึกษาโดยการแจกเอกสารแจ้งรายละเอียด
เบื้องต้นเกี่ยวกับการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) พร้อม
ค าอธิบายในกิจกรรมหน้าเสาธง  ขอความร่วมมือจากงานทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูลนักเรียน  นักศึกษาท่ีคาด
ว่าจะส าเร็จการศึกษาเพื่อจัดส่งข้อมูลนักเรียน  นักศึกษาให้กับ  สทศ.  จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ส าหรับเตรียมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ขึ้นในทุกรายวิชาท่ีท าการ
ทดสอบ  รวมถึงมีการรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วย  ได้มีการประกาศ
วิทยาลัยฯ รายช่ือผู้เข้าสอบและสนามสอบ  และได้มีการเอื้ออ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน  นักศึกษา
ในวันท่ีท าการสอบ  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้าน
อาชีวศึกษา (V – NET) 
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สัมฤทธิ์ผล  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ประจ าปี
การศึกษา  2556  มีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี  3  ทุกหลักสูตรท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา  2556  เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – 
NET)  ท้ังหมดจ านวน  50  คน  และจ านวนนักเรียนท่ีผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ชุดท่ี  1  ความรู้พื้นฐานท่ัวไป (51) จ านวน  19  คน  คิดเป็นร้อยละ  32.76  มี
ระดับคุณภาพในการผ่านการประเมินตามระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ชุดท่ี  2  ความรู้พื้นฐานวิชาชีพ  จ านวน  15  คน  คิด
เป็นร้อยละ  25.87  มีระดับคุณภาพในการผ่านการประเมินตามระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ประจ าปีการศึกษา  2556  
มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี  2  ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา  2556  เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET)  ท้ังหมด
จ านวน  22  คน  และจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) ชุดท่ี  1  ความรู้พื้นฐานท่ัวไป (56) จ านวน  11  คน  คิดเป็นร้อยละ  50  มีระดับคุณภาพในการ
ผ่านการประเมินตามระดับ  พอใช้  จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ชุดท่ี  2  ความรู้พื้นฐานวิชาชีพ จ านวน  13  คน  คิดเป็นร้อยละ  59.09  มีระดับ
คุณภาพในการผ่านการประเมินตามระดับ  ดี 

 
 ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดี 

ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปเทียบกับ
ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบใน ระดับปวช. จ าแนกตามประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 55 – 
64.99 

4 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปเทียบกับ
ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ ใน ระดับปวช.จ าแนกตามประเภท
วิชา สาขาวิชา  สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา  ร้อยละ 65 
ขึ้นไป 

5 

ดี 

ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปเทียบกับ
ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบใน ระดับ ปวช. จ าแนกตามประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 55 
–64.99 

4 

พอใช้ 

ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปเทียบกับ
ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบใน ระดับ ปวช. จ าแนกตามประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ  45 
– 54.99 

3 

ต้องปรับปรุง 

ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปเทียบกับ
ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบใน ระดับ ปวช. จ าแนกตามประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 35 
– 44.99 

2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปเทียบกับ
ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบใน ระดับ ปวช. จ าแนกตามประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ต่ ากว่าร้อย
ละ 35 

1 
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 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 

- บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความร่วมมือส ารวจจ านวนนักเรียน นักศึกษาเพื่อน าส่งข้อมูล
ผู้เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ประจ าปีการศึกษา 2556 

- บันทึกข้อความ เรื่อง ตารางเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเตรียมทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ประจ าปีการศึกษา 2556 

- บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลผู้เข้าท าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V – NET) ประจ าปีการศึกษา 2556 

- บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V – NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2556 

- บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V – NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2556 

- ภาพกิจกรรม 
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มาตรฐานท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทาง

วิชาชีพ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถาน
ประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที ่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

 ความตระหนัก  ในปีการศึกษา  2556  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ได้ด าเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา  หรือ  V – NET  ให้แก่นักเรียนท่ี
ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี  3  ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง  2546) และนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
สุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี  2  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกสาขางานและสาขาวิชาในหลักสูตรที่วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน  เพื่อ
ทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน  นักศึกษา  เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา  เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
นักศึกษาระดับชาติ  เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา  และเพื่อน าผลการสอบไป
ใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ 

ความพยายาม  ในปีการศึกษา  2556  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ได้ด าเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา หรือ V – NET ให้แก่นักเรียนท่ี
ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง  2546) และนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
สุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปี ท่ี 2  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกสาขางานและสาขาวิชาในหลักสูตรท่ีวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน  
วิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  งานวัดผลและประเมินผล ร่วมกับแผนกวิชา ได้
ท าความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน  นักศึกษาโดยการแจกเอกสารแจ้งรายละเอียด
เบื้องต้นเกี่ยวกับการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) พร้อม
ค าอธิบายในกิจกรรมหน้าเสาธง  ขอความร่วมมือจากงานทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูลนักเรียน  นักศึกษาท่ีคาด
ว่าจะส าเร็จการศึกษาเพื่อจัดส่งข้อมูลนักเรียน  นักศึกษาให้กับ สทศ. จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ส าหรับเตรียมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ขึ้นในทุกรายวิชาท่ีท าการ
ทดสอบ  รวมถึงมีการรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วย ได้มีการประกาศ
วิทยาลัยฯ รายช่ือผู้เข้าสอบและสนามสอบ  และได้มีการเอื้ออ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน  นักศึกษา
ในวันท่ีท าการสอบ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V – NET) 
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สัมฤทธิ์ผล  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 ทุก
หลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2556  เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  ท้ังหมดจ านวน  50  คน  และจ านวนนักเรียนท่ี
ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน  21  
คน  คิดเป็นร้อยละ 36.21 มีระดับคุณภาพในการผ่านการประเมินตามระดับ ต้องปรับปรุง 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
ประจ าปีการศึกษา  2556  มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี  2  ทุกหลักสูตร
ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้าน
อาชีวศึกษา (V – NET) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  ท้ังหมดจ านวน 22 คน และจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน  9  คน  คิด
เป็นร้อยละ 40.91 มีระดับคุณภาพในการผ่านการประเมินตามระดับ  ต้องปรับปรุง 

 
 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ต้องปรับปรุง 

ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้า
ทดสอบใน ระดับ ปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 35 – 44.99 

2 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ 
ในระดับ ปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 65 ขึ้นไป 

5 

ดี 

ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบใน 
ระดับ ปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 55 –64.99 

4 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

พอใช้ 

ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ 
ในระดับ ปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ  45 – 54.99 

3 

ต้องปรับปรุง 

ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ 
ในระดับ ปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 35 – 44.99 

2 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ 
ในระดับ ปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา ต่ ากว่าร้อยละ 35 

1 

 

 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 
  - บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความร่วมมือส ารวจจ านวนนักเรียน นักศึกษาเพื่อน าส่งข้อมูล
ผู้เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ประจ าปีการศึกษา 2556 

- บันทึกข้อความ เรื่อง ตารางเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเตรียมทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ประจ าปีการศึกษา 2556 

- บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลผู้เข้าท าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V – NET) ประจ าปีการศึกษา 2556 

- บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V – NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2556 

- บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V – NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2556 

- ภาพกิจกรรม 
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มาตรฐานท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทาง

วิชาชีพ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถาน
ประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที ่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
หรือ หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ความตระหนัก  การพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเรียนรู้จะ
เป็นปัจจัยในการพัฒนาให้สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น ท างานเป็น แก้ปัญหาได้ 
มีภูมิรู้  ภูมิปัญญา และภูมิคุ้มกัน เพียงพอท่ีจะต่อสู้กับภัยคุกคามจากธรรมชาติ จากค่านิยมและวัฒนธรรม
ท่ีไม่พึงประสงค์ รวมท้ังภูมิเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแข่งขันในตลาดเสรีของประชาคมอาเซียน 

ความพยายาม  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการท าความเข้าใจ 
แจ้งข้อมูล  และน านักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช. 3 และปวส. 2 เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อฝึกทักษะและ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเข้าสู่เส้นทางอาชีพ และการแข่งขันในตลาดเสรีของประชาคมอาเซียน 

สัมฤทธิ์ผล  ผลการทดสอบมาตรฐานอาชีพ นักเรียน นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556 มี
นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช. 3 และระดับช้ัน ปวส. 2  เข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพ ท้ังหมด
จ านวน ….. คน  และผ่านการประเมินจ านวน …. คน คิดเป็นร้อยละ …. มีระดับคุณภาพในการผ่านการ
ประเมินตามระดับ ........... 

 
ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ไม่ประเมิน   
 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพในระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

5 

ดี 

ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพในระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 70 –79.99 

4 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

พอใช้ 

ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพใน ระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 60 – 69.99 

3 

ต้องปรับปรุง 

ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพใน ระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 50 – 59.99 

2 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพใน ระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษาต่ ากว่า ร้อยละ 50 

1 

 

หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน ระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 
............................................................................................................................. ................................ 
..................................................................................................................................................... ........  
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................  
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มาตรฐานท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทาง

วิชาชีพ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถาน
ประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที ่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูผู้สอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์

หลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียน มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้บุคลากรได้ประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
นอกจากนั้นสถานศึกษาสนับสนุนการจัดท าโครงการต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนามากขึ้น เช่น 
โครงการบริการชุมชน โครงการ Fix it center การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นต้น เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือ
ท างานในสถานประกอบการได้เป็นท่ียอมรับหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

ความพยายาม  ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอน  ตามแผนกการจัดการเรียนรู้ตามท่ีวิทยาลัย
ก าหนด  โดยวิเคราะห์หลักสูตร  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา  และเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และการนิเทศการสอน  จัดท า
โครงการวิชาชีพต่าง ๆ  ท่ีส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการได้ 

สัมฤทธิ์ผล  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  มีความรู้ทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นท่ี
ยอมรับ  สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  คิดเป็นร้อย
ละ 75.01  อยู่ในระดับ  ดี 

 
 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดี 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้น ใน 
ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 75.01 

3 

  
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นใน  
ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

5 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดี 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นใน  
ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 70 – 79.99 

4 

พอใช้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นใน  
ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  
สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 60 – 69.99 

3 

ต้องปรับปรุง 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นใน  
ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 50 – 59.99 

2 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นใน  
ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษาต่ ากว่า ร้อยละ  50 

1 

 

 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 

- ข้อมูลผู้เรียนแรกเข้า 
- ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด แบบรายงานผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 
- ข้อมูลของผู้ไม่ส าเร็จการศึกษาพร้อมผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
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มาตรฐานท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทาง

วิชาชีพ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถาน
ประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที ่ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 

ความตระหนัก  สถานศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการน าความรู้และทักษะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชัพ  ได้ให้งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ด าเนิน
โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  เพื่อน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

ความพยายาม  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ได้จัดบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ต่อ  การประกอบอาชีพและเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับ
นักเรียนนักศึกษาท่ีจะจบการศึกษา  และจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และ
แนวทางในการประกอบอาชีพ  เป็นการสร้างความมั่นใจเพื่อเลือกแนวทางทางท่ีจะศึกษาต่อ  หรือ
ประกอบอาชีพตามความพร้อมของตนเอง 

สัมฤทธิ์ผล  จากการจัดกิจกรรม  และด าเนินงานตามโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  ปี
การศึกษา  2555  ร้อยละ  100  ของผู้ส าเร็จการศึกษา  เข้าสู่ตลาดแรงงาน  ปี  พ.ศ.  2556  ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน  1  ปี  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปีเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา  
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 100 

5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปีเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา  
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

5 

ดี 
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปีเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา  
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 70 – 79.99 

4 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

พอใช้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปีเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา  
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 60 – 69.99 

3 

ต้องปรับปรุง 
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปีเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา  
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 50 – 59.99 

2 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปีเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา  
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษาต่ ากว่า ร้อยละ 50 

1 

 
 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 

- แฟ้มติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
- หนังสือราชการติดต่อขอแนะแนวศึกษา ภาพการจัดแนะแนวศึกษาต่อ เอกสารการจัด

ปัจฉิมนิเทศให้ผู้จบการศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทาง

วิชาชีพ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถาน
ประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที ่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  

ความตระหนัก  สถานศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญของข้อมูลความพึงพอใจท่ีผู้ใช้บริการผลิตผลิต
คือ  ผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษา  ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อน าผลท่ีได้มาพัฒนาปรับปรุงผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาต่อไป  จึงได้ให้งานแนะแนวส ารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ 

ความพยายาม  สถานศึกษาได้จัดท าเครื่องมือประเมินความพึงพอใจคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาใน  3  ด้าน  คือ  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  โดยให้สถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษาท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษา  ปี
การศึกษา  2555  ท าการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

สัมฤทธิ์ผล  จากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง มีผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉล่ีย  4.09  คิดเป็นร้อยละ  81.81  โดยพิจารณาจากภาพรวมค่าคะแนน 5 อยู่ในระดับ ดีมาก 

 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 4.09 คิดเป็นร้อยละ 81.81 ขึ้น
ไป เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีไ ด้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51 – 
5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

5 

ดี 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51 – 
5.00 คิดเป็นร้อยละ 70 – 79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับ
จากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

4 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

พอใช้ 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51 – 
5.00 คิดเป็นร้อยละ 60 – 69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับ
จากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

3 

ต้องปรับปรุง 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51 – 
5.00 คิดเป็นร้อยละ 50 – 59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับ
จากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

2 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 1 

 
 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 

- แบบติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
- แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ

ผู้รับบริการ ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางเรียนสะสม 2.00 ขึ้นไป 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70 – 79.99 
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

ร้อยละ 78.41 4 (ดี) 

1.2 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการหน่วยงาน ชุมชนท่ีมีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (1) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

 รอผล 

1.3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช้ 60 – 69.99 
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

ร้อยละ 98.65 5 (ดีมาก) 

1.4 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนน
เฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้น
ไป 

- ดีมาก 65 ขึ้นไป 
- ดี 55 – 64.99 
- พอใช้ 45 – 54.99 
- ต้องปรับปรุง 35 – 44.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35 

ร้อยละ 59.09 4 (ดี) 

1.5 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนน
เฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้าน อาชีวศึกษา (V-NET) 
ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้น
ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก 65 ขึ้นไป 
- ดี 55 – 64.99 
- พอใช้ 45 – 54.99 
- ต้องปรับปรุง 35 – 44.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35 

ร้อยละ 40.91 
2 

(ต้อปรับปรุง) 

1.6 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์
การทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
ส ถ า บั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช า ชี พ  ห รื อ
หน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกัน

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช้ 60 – 69.99 
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99 

 
ไม่มีการ
ทดสอบ 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพภายในการอาชีว ศึกษา
รับรอง 

- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช้ 60 – 69.99 
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

ร้อยละ 75.01 4 (ดี) 

1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี  

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช้ 60 – 69.99 
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

5 (ดีมาก) 

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หน่ ว ย ง าน  หรื อ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการท่ีมีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ  (1) และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1)  และมีผล (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ระดับความพึง
พอใจ 4.09 

ร้อยละ 81.81 

5 (ดีมาก) 
 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 4 (ดี) 
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย) 

 

สรุปจุดเด่นและจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 1 
จุดเด่น  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, และ 1.9 
จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 
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มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้นสมรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน   

 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ตระหนักดีว่า  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นั้น  เป็นส่ิงจ าเป็นโดยการเตรียมผู้เรียนให้
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต  
ในขณะท่ีทางส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ก็ได้มีการจัดประชุมสัมมนา  และอบรมครู  ท้ัง
ผู้บริหารและผู้สอนในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียนดังกล่าว 

ความพยายาม  วิทยาลัยฯ  จึงได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
1. ส ารวจความต้องการ  หรือความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของ

สถานประกอบการ  โดยเริ่มต้นกับสถานประกอบการท่ีตกลงท าสัญญาความร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  จ านวน  47  แห่ง 

2. มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาปฏิบัติงานเกษตร  ช้ัน  ปวช. 1  สาขา
งานเกษตร  และในรายวิชาวิชาการผลิตพืชสมุนไพร  ช้ัน  ปวช. 2  สาขางานพืชศาสตร์ 

3. ด าเนินการให้ครูใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  
2556  บางรายวิชา  ซึ่งเป็นการปรับปรุงรายวิชาเดิม  เช่น  วิชาปฏิบัติงานเกษตร  ช้ัน  ปวช. 1  สาขา
งานเกษตร  วิชาการผลิตพืชสมุนไพร  ช้ัน  ปวช. 2  สาขางานพืชศาสตร์ 

สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร ระดับคุณภาพ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตร 

1 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตร 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 
5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนา
แล้วตามข้อ  1 – ข้อ  4   ไม่เกิน  3  ปีไปใช้  อย่างน้อยร้อยละ  
50  ของจ านวนสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

5 

ดี 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตร 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 

4 

พอใช้ 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตร 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 

3 

ต้องปรับปรุง 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตร 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตร 

1 

 

หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน ระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 
.............................................................................................................................................................  
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มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้นสมรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา   
 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ตระหนักดีว่า  การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นั้น  เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างเร่งด่วนท่ีจะต้อง
ด าเนินการ  เพราะนอกจากจะมีผลให้ครูได้วางแผนการสอนอย่างเป็นระบบแล้วยังสามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีประสิทธิภาพตามองค์ความรู้ของแต่ละรายวิชาท่ีสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างทันต่อ
ยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป  หรือการก้าวสู่ประชาคาอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ 

ความพยายาม  สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  ท่ีก าหนด
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

สัมฤทธิ์ผล  จ านวนครูทั้งหมด  66  คน  มีผู้ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดเทคนิควิธีการสอน
ท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน  65  คน  คิดเป็นร้อยละ  99.2 

 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
2. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตามข้อ 1 ร้อยละ 99.2 ของจ านวน
ครูผู้สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

5 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นสมสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
2. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตามข้อ 1 ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของ
จ านวนครูผู้สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

5 

ดี 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นสมสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
2. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตามข้อ 1 ร้อยละ 70 –79.99 ของ
จ านวนครูผู้สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

4 

พอใช้ 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นสมสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
2. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตามข้อ 1 ร้อยละ 60 –69.99  ของ
จ านวนครูผู้สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

3 

ต้องปรับปรุง 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นสมสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
2. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตามข้อ 1 ร้อยละ 50 –59.99 ของ
จ านวนครูผู้สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

2 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นสมสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

1 
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หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 
  - จ านวนครูผู้สอนท้ังหมดของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

- ค าส่ังมอบหมายรายวิชาสอน 
- ตารางสอนรายบุคคล 
- แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูแต่
ละคนทุกรายวิชาท่ีสอน 

- ร้อยละของครูท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาท่ีสอนเทียบเท่ากับครูผู้สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้นสมรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   
ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ  จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการ
คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการประชุมช้ีแจง  
สนับสนุนให้ครูทุกแผนกวิชาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการท่ีหลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในรายวิชาท่ีสอนทุกรายวิชา 

ความพยายาม  ครูทุกแผนกวิชาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดกิจกรรม
การเรียนท่ีหลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในรายวิชาท่ีสอน  จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้  มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  และ
บันทึกหลังสอนทุกรายวิชา 

สัมฤทธิ์ผล  ครูจ านวน  66  คน  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธี ท่ีหลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และ บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คิดเป็นร้อยละ  99.2  ครูจ านวน  66  คน  
มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  คิดคนเป็น  ร้อยละ  99.2   และครู
จ านวน  66  คน  ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  และจัดท าบันทึกหลังสอน  คิดเป็นร้อยละ  
99.2 

 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการเรียนการจัดการเรียนรู้  ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
รายวิชาท่ีสอน 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  
และให้ครูแต่ละคนท าบันทึกหลังการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของรายวิชาท่ีสอน 
4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนไปจัดท าวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการ
สอน ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชาท่ีสอน 
5. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไป
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชาท่ี
สอน 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 
 

หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 

- แบบสรุปจ านวนครูท้ังหมดและจ านวนรายวิชาท่ีเปิดสอนภาคเรียนท่ี 1/2556 และ 
2/2556 

- ค าส่ังมอบหมายปฏิบัติการสอน ภาคเรียนท่ี 1/2556 และ 2/2556 
- แผนการจัดการเรียนรู้ของครูในแผนกวิชาต่าง ๆ 
- รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
- รายงานการวิจัยการพัฒนาผู้เรียน 
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มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้นสมรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   
ความตระหนัก  สถานศึกษาจัดระบบการบริหารตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.  2549  โดยสถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูผู้สอนปฏิบัติตาม
ระเบียบโดยการให้ครูทุกคนก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล  ให้ผู้เรียนทราบ
ก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีสอน  ก าหนดให้ครูทุกคน  วัดและประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาท่ีสอน  ก าหนดให้ครูทุกคนใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาท่ีสอน  ก าหนดให้ครูทุกคน  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชา  
ก าหนดให้ครูทุกคน  น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ท่ีมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

ความพยายาม  สถานศึกษาจัดระบบการบริหารตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.  2549  โดยสถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูผู้สอนปฏิบัติตาม
ระเบียบโดยการให้ครูทุกคนก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล  ให้ผู้เรียนทราบ
ก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีสอน  ก าหนดให้ครูทุกคน  วัดและประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาท่ีสอน ก าหนดให้ครูทุกคนใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาท่ีสอน  ก าหนดให้ครูทุกคน  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชา  
ก าหนดให้ครูทุกคน  น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ท่ีมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน  โดยวิทยาลัยฯ นั้นจะก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชา  ให้มีการนิเทศในการจัดการเรียนการสอน  ส่งต้นฉบับข้อสอบท่ีจะ
ท าการสอบปลายภาคเรียน  รายงานการจัดการเรียนรู้  รายงานสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียน  นักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของครู  และก าหนดให้มีการรายงานผลการส่งผลการเรียนใน
ทุกภาคเรียน 

สัมฤทธิ์ผล  ผลจากการท่ีสถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูผู้สอนปฏิบัติตามระเบียบโดยการให้ครูทุก
คนก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล  ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาท่ีสอน  ก าหนดให้ครูทุกคน  วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาท่ี
สอน  ก าหนดให้ครูทุกคนใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาท่ีสอน  
ก าหนดให้ครูทุกคน  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชา  ก าหนดให้ครูทุกคน  น าผล
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จากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการ
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาท่ีสอน วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ  100  มีระดับคุณภาพในการผ่านการประเมินตาม
ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ 
และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียน
การสอนทุกรายวิชาท่ีสอน 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนวัดและประเมินผลท่ีตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาท่ีสอน 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ี
หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาท่ีสอน 
4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผลทุกรายวิชาท่ีสอน 
5. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผล และ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาท่ีสอน 

5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนดและแจ้ง
หลักเกณฑ์ และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อน
การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีสอน 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนวัดและประเมินผลท่ี
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาท่ีสอน 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู ทุกคนใ ช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาท่ีสอน 
4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผลทุกรายวิชาท่ีสอน 
5. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผล 

5 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 
และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ท่ีมุ่งเน้น
สมรรถนะอา ชีพและบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทุกรายวิชาท่ีสอน 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1  ข้อ 1 

 
 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 

- ค าส่ังมอบหมายวิชาสอน 
- รายงานผลการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ตัวอย่างข้อสอบปลายภาคเรียน 
- รายการผลการจัดการเรียนรู้ 
- แบบส ารวจเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน 
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มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้นสมรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน   
ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมผู้เรียนเพื่อเข้าฝึกงานในสถาน

ประกอบ  หน่วยงานท่ีท าความร่วมมือในด้านฝึกงานเป็นอย่างยิ่ง  เพราะจะเป็นแนวทางในการจัดการ
ฝึกงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และเพื่อคุณภาพของผู้เรียนท่ีสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ต้องการ 

ความพยายาม  วิทยาลัยฯ  ได้ก าหนดแนวทางในการจัดการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา  ดังนี้ 
1. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการในการคัดเลือกสถานประกอบการ  หน่วยงาน  และ

ท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรง  หรือ สัมพันธ์กับสาขางาน 
2. จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้เรียนผู้เรียน ก่อนออกไปฝึกงาน พร้อมมอบหนังสือคู่มือการ

ฝึกงาน 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการการนิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการ และให้ออกนิเทศไม่

น้อยกว่า 2 ครั้ง 
4. ก าหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลการฝึกงาน  และให้วัดผลร่วมกับสถาน

ประกอบการ  หน่วยงาน 
5. วิทยาลัยฯ มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน

ท่ีผู้เรียนฝึกงาน 
สัมฤทธิ์ผล  วิทยาลัยฯ  สามารถด าเนินการฝึกงานได้ครบกระบวนการของการส่งผู้เรียนไป

ฝึกงาน  ท าให้มีคุณภาพในการฝึกงานอยู่ในระดับ ดี 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดี 

1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน  และ
ท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร 
2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน พร้อมมี
คู่มือการฝึกงาน 
3 สถานศึกษามีการนิ เทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน 
4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน 

4 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน และ
ท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร 
2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน พร้อมมีคู่มือ
การฝึกงาน 
3. สถานศึกษามีการนิ เทศการฝึกงานของผู้ เรียนในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน 
4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน 
5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อน าผลไป
ปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม
สัมมนา 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 
 
 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 

- ข้อมูลสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผ่านการคัดเลือกและท าความร่วมมือ ในการส่ง
ผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร  จ านวน  46  แห่ง 

- รายงานการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนฝึกงาน 
- คู่มือการฝึกงาน 
- ผลการประเมินการฝึกงานของผู้เรียน  ปีการศึกษา  2556 
- รายงานการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
ห ลั ก สู ต ร ฐ า น สม ร ร ถ น ะ ร า ย วิ ช า ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) 
- ดี  ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช้  ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ (1) และมีผล (1) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) 

1 
(ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน  ) 

2. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1) และมีผลร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
- ดี  ปฏิบัติ (1) และมีผลร้อยละ 70 - 
79.99 ขึ้นไป 
- พอใช้  ปฏิบัติ (1) และมีผลร้อยละ 60 
– 69.99 ขึ้นไป 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ (1) และมีผลร้อย
ละ 50 – 59.99 ขึ้นไป 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ (1) และมี
ผลน้อยกว่าร้อยละ 50 

ปฏิบัติ (1) 
และมีผล 
ร้อยละ  
99.2 

5 (ดีมาก) 

3. ระดับคุณภาพภายในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1ข้อ 

ปฏิบัติ 3 
ข้อ 

3 (พอใช้) 

4. ระดับคุณภาพภายในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 
ข้อ 

5 (ดีมาก) 

5. ระดับคุณภาพภายในการฝึกงาน 
- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 

ปฏิบัติ 4 
ข้อ 

4   (ดี) 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  2 4 (ดี) 
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย) 

 

สรุปจุดเด่นและจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 2 
จุดเด่น  ได้แก่   ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งช้ีท่ี  2.2, 2.4 และ 2.5 
จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งช้ีท่ี  2.1 และ 2.3 
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มาตรฐานท่ี  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย  มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการ
บริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคาร
สถานที่มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
การบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ความตระหนัก  สถานศึกษาให้ความส าคัญกับระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.  2552  หมวด  4  คณะกรรมการในสถานศึกษา  และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อร่วมประชุมก าหนด
เป้าหมาย  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา  ให้ความเห็นชอบพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ก าหนดแผนการรับนักเรียนนักศึกษา  การยุบ  ขยายและเพิ่ มประเภทวิชา  
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน  การก ากับติดตามและการประเมินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

ความพยายาม  สถานศึกษาด าเนินการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาท าหน้าท่ีประชุมก าหนดเป้าหมาย  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถานศึกษา  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  ก าหนดแผนการรับ
นักเรียนนักศึกษา  การยุบขยายและเพิ่มประเภทวิชา  สาขาวิชาท่ีเปิดสอน  การก ากับติดตามและการ
ประเมินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ด าเนินการให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามี
การปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  ส่งผลให้มีคุณภาพอยู่ในระดับ  พอใช้ 

 
 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3   ข้อ 1-3 3 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
ตามท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษา หรือ
วิทยาลัย ปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 
4. สถานศึกษาด าเนินการให้ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถาน ศึกษาหรือวิ ทยาลัย  ในการปฏิบั ติ ง านร่ วมกับ
สถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 
5. สถานศึกษาด าเนินการให้ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถ า น ศึ ก ษ าป ร ะ เ มิ น คุณ ภ า พ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4   ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3   ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2   ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1   ข้อ 1 

 
 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 

- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
- รายงานการประชุม 
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มาตรฐานท่ี  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย  มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการ
บริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคาร
สถานที่มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
การบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักว่างบประมาณในการจัดการศึกษาท่ีภาครัฐจัดสรรให้มี

อย่างจ ากัด  จึงต้องใช้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยจัดท าแผนงาน/โครงการ  วิทยาลัยมี
การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครู  และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา  โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  ไว้ในแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
2555 – 2556  อย่างชัดเจน 

ความพยายาม   
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอโครงการ  เพื่อเข้าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. งานวางแผนและงบประมาณ จัดท าแผนปฏิบัติการฉบับร่าง 
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการ 
4. งานวางแผนและงบประมาณ  จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  แจ้ ง

แผนกวิชา/ผู้รับผิดชอบ 
5. ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
6. งานวางแผนและงบประมาณ  ควบคุม  ตัดจ่ายเงินงบประมาณ 
7. วิทยาลัยด าเนินการติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
8. วิทยาลัยมีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุง 
9. วิทยาลัยมีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

สัมฤทธิ์ผล  วิทยาลัยมีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วม
ของครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ  และภาคเอกชน  วิทยาลัยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการการศึกษาของสถานศึกษา  วิทยาลัยมีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และ
เสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงวิทยาลัยมีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  สรุปผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 
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 ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
5. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
5. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1 – ข้อ 4  4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1 – ข้อ 3 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1 – ข้อ 2 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1  1 
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หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 

- แผนการปฏิบัติงานประจ าปี  2555 – 2556 
- รายงานแผนปฏิบัติการประจ าปี  2555 – 2556 
- รายงานการประชุม 
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มาตรฐานท่ี  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย  มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการ
บริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคาร
สถานที่มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
การบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  ดังนี้  คือ  ทักษะเยี่ยม  มีแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์  ซึ่งโครงการท่ีส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน  เช่น  โครงการจัดการเรียน
การสอนของแผนกวิชา  โครงการจัดประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ
หน่วย  โครงการบริการวิชาชีพของแผนกวิชา  และโครงการศูนย์เรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  เป็นต้น 

ความพยายาม   สถานศึกษาด าเนินการตามแผน  โดยมีค าส่ังให้ครูปฏิบัติการสอน  ท าแผนการ
จัดการเรียนรู้  ครูผลิตเอกสารประกอบการสอน  และใช้ใบงานท่ีผลิตขึ้นให้นักศึกษาได้ฝึก  มีการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามสาขางานท่ีศึกษา  มีการใช้ศูนย์เรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ในการฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนช้ัน  ปวช.1  มีการฝึกซ้อมทักษะแก่นักศึกษาท่ีเข้าแข่งขันทักษะ
ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  และส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม
แข่งขันทักษะในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับภาค  และ
ระดับชาติ 

สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน  มีแผนงานและโครงการพัฒนา
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีการด าเนินงานตามแผนงานและ
โครงการ  และมีการประเมินผลการด าเนินงาน  ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ ดี 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดี 

1. สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
4. สถานศึกษามีการประเมินผล การด าเนินงานตามแผนงาน 

4 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
โครงการ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
4. สถานศึกษามีการประเมินผล การด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1 – ข้อ 4  4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1 – ข้อ 3 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1 – ข้อ 2 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1  1 

 

 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 

- โครงการจัดประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับหน่วย
ประกอบด้วยโครงการ  ค าส่ัง  ก าหนดการแข่งขัน สรุปผล  และรายงานผล 

- สรุปผลการประกวด การแสดงและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ องค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 

- โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาการบัญชีเบ้ืองต้น 1 
- โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาการบัญชีเบ้ืองต้น 2 
- โครงการจัดท าศูนย์เรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- โครงการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบัญชี 
- แผนการจัดการเรียนรู้วิชาปฏิบัติงานเกษตร 
- แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการส่งเสริมการขาย 
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มาตรฐานท่ี  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย  มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการ
บริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคาร
สถานที่มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
การบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย 

ตัวบ่งชี้ที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ความตระหนัก  ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักถึงการบริหารสถานศึกษา  โดยค านึงถึงนโยบาย
ของต้นสังกัด  พร้อมกันนี้ได้มีความตระหนักในการกระจายอ านาจการบริหารงานผ่านคณะกรรมการ
สถานศึกษา  และได้มีนโยบายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครองตลอดจนมีท่ีมีนส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนาสถานศึกษา  ทุกท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  และการ
มอบหมายงานตามนโยบายของต้นสังกัดของสถานศึกษา  ผ่านแผนการปฏิบัติงานประจ าปี  นอกจากนี้
พยายามจัดให้มีการประชุมช้ีแจงทุกฝ่ายทราบถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษา 

ความพยายาม  ผู้บริหารสถานศึกษาได้แต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา  วางนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษา  พร้อมกันนี้ไ ด้น านโยบายการจัดการ
สถานศึกษาจากต้นสังกัดมาจัดท าเป็นแผนการปฏิบัติงานประจ าปี  2555  โดยได้เน้นให้คณะครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  ผู้ปกครองตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา  ผ่านแผนงานโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 

สัมฤทธิ์ผล  ผู้บริหารสถานศึกษาได้น านโยบายจากต้นสังกัด  บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
2556  โดยมีผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการต่าง ๆ  มีรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  2556  ผู้บริหาร
สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมคณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  25  ครั้ง  มีการจัดประชุม
ผู้ปกครอง  ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  2  ครั้ ง  และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งระดับ
คุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับ ดีมาก 

 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
2. สถานศึกษามีการประชุมครู  และบุคลากร ทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา  อย่างน้อยภาคเรียนละ 4 ครั้ง 

5 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการอาชีวศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4. สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  หรือวิทยาลัย ครู  และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้ปกครอง  รวมท้ังผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย  และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 4.10 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 
ดีมาก 1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัด 
2. สถานศึกษามีการประชุมครู  และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการอาชีวศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4. สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถาน ศึกษา หรื อวิ ทยา ลัย  ครู  และบุคลากรทุกฝ่าย ใน
สถานศึกษา  ผู้ปกครอง รวมท้ังผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ไปใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 
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 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 

- แผนปฏิบัติงานประจ าปี  งบประมาณการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานการประชุมครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
- รายงานการประชุมผู้ปกครอง  ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา 
- การประเมินการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
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มาตรฐานท่ี  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย  มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการ
บริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคาร
สถานที่มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
การบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากต่อระบบการส่ือสารและสารสนเทศ  

เพราะมีบทบาทอย่างมากกับการบริหารงานท้ังทางด้านการบริหารจัดการและทางด้านการเรียนการสอน  
ท้ังนี้วิทยาลัยฯ  ตระหนักดีถึงการใช้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีถูกต้องและเป็นระบบ  มีความรวดเร็วในการ
รับและส่งข้อมูลอย่างดี  ได้มีการออกแบบโครงสร้างการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายระหว่างอาคารต่าง ๆ  
และสถานศึกษาได้มีแบบความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการความรู้ของสถานศึกษา  มีการ
จัดประชุมและด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการองค์ความรู้  นอกจากนี้ได้ก าหนดหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรของวิทยาลัยรับผิดชอบโดยตรง  และยังได้มีการจัดส่งบุคลากรของทาง
วิทยาลัยฯเข้าร่วมรับการฝึกอบรมทางด้านการดูแลระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บุคลากรสามารถ
แก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบเครือข่ายเบื้องต้นได้ 

ความพยายาม  วิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณในการด าเนินการทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  โดยในปีการศึกษา  2555  ได้ด าเนินการอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายในจุดท่ีมีปัญหาในการใช้งานไปแล้วอย่างน้อย  5  จุดด้วยกัน  คือ  
ห้อง  Server  แผนกวิชาพืชศาสตร์  แผนกวิชาอุตสาหกรรม  แผนกวิชาประมง  และอาคารระยะส้ัน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพท่ีสุด  และยังมีแผนการปรับปรุงระบบเครือข่ายให้สามารถ
ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพทุกจุดภายในสถานศึกษา 

สัมฤทธิ์ผล  นักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สามารถค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ  สามารถ รับ ส่งข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  -    และสามารถน าข้อมูลสารสนเทศท่ีค้นคว้าได้มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  รวมท้ังสามารถจัดส่งเอกสารต่าง ๆ  ให้แก่หน่วยงานท่ี
ร้องขอได้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด  และเมื่อการใช้งานระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ  มีปัญหาก็จะมี
บุคลากรของวิทยาลัยฯ  ท่ีสามารถเข้าไปก ากับดูแลและสามารถแก้ไขปัญหาให้ระบบสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 4.34 
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ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท และอาจมีข้อมูลอื่น
ท่ีจ าเป็นส าหรับสถานศึกษาท่ีครบถ้วน และเช่ือมโยงเป็นระบบ  
และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูล 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  
และผู้ เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยเฉล่ีย 4.34 

5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีข้อมูลพื้น 9 ประเภท และอาจมีข้อมูลอื่นท่ี
จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาท่ีครบถ้วน และเช่ือมโยงเป็นระบบ 
และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูล 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยเฉล่ีย  

5 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 
3.51 – 5.00 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 

 
หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 

และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 
- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  อย่างน้อย 9 ประเภทและมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
- หลักฐานการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็น

ปัจจุบัน 
- หลักฐานท่ีครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา 
- หลักฐานการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ 

ของ สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
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มาตรฐานท่ี  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย  มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการ
บริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคาร
สถานที่มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
การบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความเส่ียง  5  ด้าน  ได้แก่  
ด้านความปลอดภัย  ด้านการทะเลาะวิวาท  ด้านส่ิงเสพติด  ด้านสังคม  ด้านการพนันและการมั่วสุม  โดย
แผนกวิชาบริหารธุรกิจได้ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กับบุคลากรของของสถานศึกษารับผิดชอบ
โดยตรง  และได้จัดท าแผนงาน  โครงการต่าง ๆ  ท่ีสอดคล้องกับการบริหารความเส่ียงท้ัง  5  ด้าน 

ความพยายาม  สถานศึกษาได้มีการเฝ้าระวังและติดตามนักเรียนนักศึกษาต้ังแต่ทางเข้าหน้า
ประตูวิทยาลัยฯ  โดยได้มีการพูดคุยท าความเข้าใจถึงกฎเกณฑ์  และระเบียบข้อปฏิบัติของวิทยาลัยฯ  
และก าหนดให้นักเรียนนักศึกษาท่ีน ารถจักรยานยนต์เข้ามาในวิทยาลัยฯ มีการสวมหมวกนิรภัย ท้ังคนขับ
และคนซ้อนท้าย  รวมถึงได้มีการร่วมมือกันจากหน่วยงานภายนอกคือ สถานีต ารวจภูธรช้างกลาง ในการ
อบรมขับขี่ปลอดภัยและการสอบใบขับข่ีภายในวิทยาลัยฯ และมีการตรวจสุขภาพประจ าปี มีการตรวจหา
สารเสพติด  รวมถึงสถานศึกษาได้ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กั บบุคลากรของสถานศึกษา
รับผิดชอบโดยตรง  และมีการเฝ้าระวังและติดตามเด็กท่ีอยู่ในภาวะกลุ่มเส่ียงท่ีต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษ 

สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษามีความเส่ียง ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะ
วิวาท ด้านส่ิงเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม ลดลง  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาการวิเคราะห์ และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร
ความเส่ียงท่ีส าคัญ อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้าน
การทะเลาะวิวาท ด้านส่ิงเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่ว
สุม โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  
ผู้เรียน และผู้ปกครอง 
2. สถานศึกษาสถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหาร

5 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
ความเส่ียง 
5. สถานศึกษามีความเส่ียงลดลง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย  
ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านส่ิงเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและ
การมั่วสุม 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาการวิเคราะห์ และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร
ความเส่ียงท่ีส าคัญ อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้าน
การทะเลาะวิวาท ด้านส่ิงเสพติด ด้านสังคม  ด้านการพนันและการ
มั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ผู้เรียน และผู้ปกครอง 
2. สถานศึกษาสถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการ
บริหารความเส่ียง 
5. สถานศึกษามีความเส่ียงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  ข้อ  1 – ข้อ  4 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  ข้อ  1 – ข้อ  3 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  ข้อ  1 – ข้อ  2 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  ข้อ  1  1 

 

 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2.  จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 

- ผลการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2556 
- โครงการตรวจสารเสพติด ประจ าปี 2556 
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มาตรฐานท่ี  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย  มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการ
บริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคาร
สถานที่มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
การบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 ความตระหนัก   สถานศึกษา  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  เพื่อส่งเสริม  
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  และมีแนวทางในการเรียนรู้จนจบหลักสูตรท้ังผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่ม
เส่ียงและผู้เรียนกลุ่มปัญญาเลิศ 

ความพยายาม  สถานศึกษา  ได้มีการจัดระบบดูแลผู้เรียน  โดยมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
จัดให้มีครูที่ปรึกษาและให้มีช่ัวโมงโฮมรูม  ท่ีต้องพบครูที่ปรึกษา  สัปดาห์ละ  1  ครั้ง  เพื่อให้แนวทางการ
ประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน  นักศึกษาในการปกครองดูแล  และมีเครือข่ายผู้ปกครอง  มีการ
ประสานงานกลับผู้ปกครอง  และพบผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครอง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้รับทุนการศึกษา  และให้ได้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศให้ได้ไป
แข่งขันทักษะต่าง ๆ 

สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษาได้จัดระบบดูแลผู้เรียน  อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  โดยมีระบบดูแล
ผู้เรียน  ได้แก่  มีการปฐมนิเทศผู้เรียน  มีการแต่งต้ังเป็นครูท่ีปรึกษา  และมีช่ัวโมงให้พบครูท่ีปรึกษา  มี
เครือข่ายผู้ปกครอง  มีแผนงานท่ีส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนท่ีร้องขอได้  ร้อยละ  ..94.59  
และจัดระบบดูแลนักเรียนกลุ่มเส่ียง  และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีการแต่งต้ังครูท่ีปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบ
ครูที่ปรึกษาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
3. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแล
ผู้เรียน 
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ส่งเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนร้อยละ 94.59 ของจ านวนผู้ท่ีร้องขอ 
5. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริม
ผู้เรียนปัญญาเลิศ 

5 



 

86 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีการแต่งต้ังครูท่ีปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบ
ครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
3. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแล
ผู้เรียน 
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ  ส่งเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนผู้ท่ี
ร้องขอ 
5. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริม
ผู้เรียนปัญญาเลิศ 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 

 
 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 

- การจัดปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษาใหม่โดยงานแนะแนว  และการจัดช่ัวโมงโฮมรูมให้
ครูที่ปรึกษาได้ปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษา  โดยงานครูที่ปรึกษา 

- ค าส่ังแต่งต้ังครูที่ปรึกษา มีช่ัวโมงพบครูที่ปรึกษา มีสมุดบันทึกรายงานของครูที่ปรึกษา 
- ระบบเครือข่ายผู้ปกครองของครูที่ปรึกษา เครือข่ายผู้ปกครองท่ีมาประชุมในวันประชุม

ผู้ปกครองจากงานทะเบียน เครือข่ายผู้ปกครองในการประชุมเรื่องเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
- ค าส่ังเรื่องทุนการศึกษา ผลการคัดเลือก ท่ีส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน

อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนผู้ท่ีร้องขอ โดยงานแนะแนวและหลักฐานการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

- หลักฐานระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ  โดยครูท่ีปรึกษาท่ี
ติดต่อกับผู้ปกครองท้ังทางโทรศัพท์  หรือติดต่อด้วยหนังสือทางสารบรรณ  ด้านงานปกครองได้มีการคัด
กรองตรวจสารเสพติด  หลักฐานการเชิญผู้ปกครองของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนต่ า  มาร่วมกันแก้ไขปัญหา
ด้านการส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศงานกิจกรรม  ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะ  อกท.  ระดับหน่วย  ระดับ
ภาค  และระดับชาติ  ค าส่ังคณะท างานนักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทานเพื่อส่งเสริมนักเรียนปัญญา
เลิศ 
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มาตรฐานท่ี  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย  มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการ
บริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคาร
สถานที่มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
การบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย 

ตัวบ่งชี้ที่  3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญของบรรยากาศในการเรียนการสอนและการใช้
ประโยชน์จากอาคารสถานท่ี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน จึงมีการจัดท าแผนพัฒนาด้าน
อาคารสถานท่ีไว้ในพัฒนาของวิทยาลัย 

ความพยายาม  สถานศึกษา มีกิจกรรมรักษาสภาพแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา มีการปลูก
และตัดแต่งต้นไม้ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 

สัมฤทธิ์ผล  อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน มีความเหมาะสมในการเรียนรู้  
และจัดครุภัณฑ์ให้กับผู้เรียนครบถ้วนทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ปฏิบัติ 4 ข้อ ผลการประเมินคุณภาพ ใน
ระดับ  ดี 

 

ผลการประเมิน 

ระดับคณุภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 1-4 4 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ   
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานท่ี  

5 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครู  
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
4. สถานศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51 
– 5.00 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
การบริหารจัดการ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 

 
 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 
 - รายงานการประเมินผลการใช้ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานฟาร์ม และพื้นท่ีฝึก
ปฏิบัติงาน 
 - โครงการ Big cleaning  day 
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มาตรฐานท่ี  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย  มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการ
บริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคาร
สถานที่มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
การบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  เล็งเห็นความส าคัญและพยายามจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอน  ตามความต้องการของแต่ละแผนกวิชาฯ  ด้วยการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา  เพื่อช้ีแจงนโยบายร่วมกันก าหนดกรอบและจัดล าดับความต้องการครุภัณฑ์  และอุปกรณ์
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละแผนกวิชาฯ  ท้ังระยะส้ัน  (ในปีงบประมาณ)  และระยะกลาง  
(ล่วงหน้า  2 – 3  ปี)   
 ความพยายาม  ผู้บริหารฯ  และบุคลากรท่ีรับผิดชอบร่วมกันหาข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์  
และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนเบื้องต้น  ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ฯ  ท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน  คุณภาพดีและตรงกับกิจกรรมท่ีน าไปใช้ 
 สัมฤทธิ์ผล  แผนกวิชาฯ  ได้รับครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตรงตามความต้องการ  ส่งผลโดยตรงต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียน 
 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีแผนงาน การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ   
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
4. สถานศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51 

5 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 
– 5.00 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
การบริหารจัดการ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 

 
หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 

และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 
  - เอกสารแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2556 จ านวน 1 ฉบับ 
  - ส าเนาเอกสารการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1 ชุด 
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มาตรฐานท่ี  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย  มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการ
บริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคาร
สถานที่มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
การบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ความตระหนัก  สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายในการสร้างความเช่ือถือศรัทธาในสถานศึกษาและ

ได้รับการยอมรับจากสังคม  โดยก าหนดแนวทางด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน
วิชาการ  ปฏิบัติงานด้วยคุณภาพ  วิสัยทัศน์และจิตส านึกต่อสังคม จึงให้ความส าคัญของการพัฒนา
บุคลากรเพื่อพัฒนางานจึงสนับสนุนให้บุคลากร  ได้รับการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา  ศึกษาดูงานและ
ศึกษาต่อ  ท้ังด้านการพัฒนาเพื่อการเรียนการสอนและพัฒนางานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ เช่น โครงการ
พัฒนาบุคลากร  โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

ความพยายาม  สถานศึกษา  โดยผู้บริหารและงานพัฒนาบุคลากร  ได้ด าเนินการตามโครงการ
ในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาด้านต่าง ๆ  โดยสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ  จัดและสนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากร 

  สัมฤทธิ์ผล 
ท่ี ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

1 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
การฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

15.26 

2 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

45.46 

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วม
โครงการแลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

71.90 

4 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 
 

100 
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ท่ี ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

5 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

17.01 

 
 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ 5 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน องค์กร
ภายนอก ตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 
5. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ  
หรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงาน หรือ
องค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 
3 
 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 

 
หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 

และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 
- สรุปการเดินทางไปราชการ เพื่อการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- หนังสือราชการ โครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่น 

หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก ตรงกับสาขาวิชาชีพ 
- ภาพกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสังสรรค์ 

กิจกรรมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
- ส าเนา หนังสือประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณ

วิชาชีพ จากหน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก เช่น เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น รางวัลหนึ่งแสนครูดี หนังสือ
ส าคัญการท าหน้าท่ีต่าง ๆ 

- สรุปการใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย ฯลฯ 
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มาตรฐานท่ี  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย  มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการ
บริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคาร
สถานที่มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
การบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของงบด าเนินการ  ได้แก่  ค่าวัสดุ  ค่าใช้สอย  ค่าตอบแทน  ในการจัดการเรียน
การสอน จัดการประกวด  จัดโครงการ  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  การ
ด าเนินงานตามโครงการเพื่อปลูกฝังจิตส านึกและสร้างคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สู งสุดแก่
ผู้รับบริการ 

ความพยายาม  ในการจัดแผนปฏิบัติการมีการประชุมวางแผนใช้จ่ายโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา  โดยการจัดสรรรายได้ท่ีได้รับให้สมดุลกับค่าใช้จ่ายและค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดท่ีเกิดแก่
ผู้เรียน  โดยผ่านกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยงานพัสดุ  การเงิน และบัญชี  มีขั้นตอน
การตรวจสอบภายในอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง  โดยยึดแผนการปฏิบัติการประจ าปีเป็นเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน  และมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามล าดับความส าคัญของโครงการ  ตามมติของ
คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกล่ันกรองโดยค านึงถึงประโยชน์  ประหยัด  และคุ้มค่า  ตรวจสอบได้ ถ้า
หากมีการปรับเปล่ียนแผนการปฏิบัติงานต้องมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบกล่ันกรองอีกครั้ง  
เพื่อให้ระบบการใช้จ่ายมีประโยชน์และคุ้มค่าและประหยัดมุ่งผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายเงินโดยเน้น
ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
ร้อยละ 4.22  ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 26.67 สถานศึกษามีรายจ่าย
ค่าวัสดุ อุปกรณ์และส่ือส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 3.51  สถานศึกษามีรายจ่ายในการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท า และด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ร้อยละ 1.60 และสถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการกิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ร้อยละ 6.19 

 
ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ 3 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับ
การจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
งบด าเนินการ 
2. สถานศึกษามีรายได้ หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจาก
การใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ
25 ของค่าวัสดุฝึก  
3. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับ
การการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ
งบด าเนินการ 
4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
ผู้เรียนจัดท า และด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ  
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ  
กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมื อง ไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่ าร้อยละ 5 ของ
งบด าเนินการ 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ 1 

 

 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 

- ทะเบียนคุมเงินจัดสรร งบประมาณ พ.ศ. 2556 
- รายงานการรับ – จ่ายเงินบ ารุงการศึกษา ประจ าเดือน กันยายน 2556 
- รายงานการรับ – จ่ายเงินอุดหนุนท่ัวไป ประจ าเดือน กันยายน 2556 
- รายงานค่าใช้จ่ายตามแผนงาน งานและโครงการ ประจ าเดือน กันยายน – ตุลาคม 2556 
- แบบรายงานผลผลิตสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2556 
- รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
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มาตรฐานท่ี  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ข้อก าหนด บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย  มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการ
บริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคาร
สถานที่มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
การบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ 

 ความตระหนัก   วิทยาลัยฯ เห็นความส าคัญต่อการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับ
เครือข่ายท้ังในประเทศและ หรือต่างประเทศการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ัง
ในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน มีจ านวนสถานประกอบการท้ังในประเทศ และ หรือ
ต่างประเทศ ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา การระดมทรัพยากรอื่น ๆ  เช่น งบประมาณ  
วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายท้ังใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศเพื่อการปรับปรุง 

ความพยายาม  วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับ
เครือข่ายท้ังในประเทศและ หรือต่างประเทศการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ัง
ในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน มีจ านวนสถานประกอบการท้ังในประเทศ และ หรือ
ต่างประเทศ ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา การระดมทรัพยากรอื่น ๆ  เช่น งบประมาณ  
วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายท้ังใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศเพื่อการปรับปรุง 

สัมฤทธิ์ผล  วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย
ท้ังในประเทศและ หรือต่างประเทศการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังในประเทศ
และ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน จ านวน  6  ครั้ง  มีจ านวนสถานประกอบการท้ังในประเทศ และ 
หรือต่างประเทศ ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา จ านวน  48  แห่ง 

 
ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ 3 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. วิทยาลัยฯ มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายท้ังในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ 
2. วิทยาลัยฯ มีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ผู้ เ ช่ี ยวชาญ  ผู้ทรง คุณวุฒิ  ท้ั ง ในประ เทศและ  หรื อ
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนสาขางานท่ีเปิดสอน 
3. วิทยาลัยฯ มีจ านวนสถานประกอบการท้ังในประเทศ และ 
หรือ ต่างประเทศ ท่ีมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 
4. วิทยาลัยฯ มีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ  เช่น งบประมาณ  
วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษา  ไม่น้อยกว่า  5 รายการ 
5. วิททยาลัยฯ มีการการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา กับเครือข่ายท้ังในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ 1 

 
หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 

และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน ระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 
- สัญญาการท าความร่วมมือครูสอนภาษาจีน 
- หนังสือท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

  - สรุปรายงานการเชิญผู้เช่ียวชาญ 
  - โครงการจัดหาผู้เช่ียวชาญ/ผู้ช านาญการด้านภาษาต่างประเทศและกลุ่มอาชีพมา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้นักเรียน  นักศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา    

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมนิ 

1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 3 ข้อ 3 (พอใช้) 

2. ระ ดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 
 

5 (ดีมาก) 

3. ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 
 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ 
 

4  (ดี) 

4. ระดับคุณภาพภายในการ
บริหารงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 
 

5 (ดีมาก) 

5.  ระดับคุณภาพภายในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 
 

5 (ดีมาก) 

6 .  ระ ดับ คุณภาพภายในการ
บริหารความเส่ียง 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 
 

5 (ดีมาก) 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมนิ 

7 .  ระ ดับ คุณภาพภายในการ
จัดระบบดูแลผู้เรียน 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 
 

5 (ดีมาก) 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

8.ระดับคุณภาพภายในการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้
อ า ค า ร ส ถ า น ท่ี  ห้ อ ง เ รี ย น  
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์
วิทยบริการ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ 4 (ดี) 

9 .  ระ ดับ คุณภาพภายในการ
บริ ห า ร จัดก าร วั ส ดุ  อุ ปก ร ณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 3 ข้อ 3 (พอใช้) 

10. ระดับคุณภาพภายในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 
 

5  (ดีมาก) 

11. ระดับคุณภาพภายในการ
บริหารการเงินและงบประมาณ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 
 

ปฏิบัติ 3 ข้อ 3 (พอใช้) 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมนิ 

12. ระดับคุณภาพภายในการ
ร ะ ด ม ท รั พ ย า ก ร ใ น ก า ร จั ด
อาชีวศึกษา  กับเครือข่ายท้ังใน
ประเทศและ  หรือต่างประเทศ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 3 ข้อ 3 (พอใช้) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  3 4  (ดี) 
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย) 

 

สรุปจุดเด่นและจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 3 
จุดเด่น  ได้แก่   ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งช้ีท่ี  3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10 
จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1, 3.9 3.11, และ 3.12 
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มาตรฐานท่ี 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ข้อก าหนด บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน และชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที ่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ความตระหนัก   สถานศึกษาได้เห็นถึงความส าคัญของการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม  จึง
เป็นภาระงานท่ีต้องด าเนินการ  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล  และสถานศึกษาในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น  โดยการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  เพื่อช่วยเหลือสังคม  และชุมชน  ให้การถ่ายทอดวิชา
ความรู้ท่ีจะน าไปประกอบอาชีพ  โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพยายาม  ในการวางแผนการให้บริการวิชาชีพ  สถานศึกษาได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
  1. ศึกษาค้นคว้าหาอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ฝึกอาชีพต่าง ๆ  ให้กับประชาชนผู้สนใจ  เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
  3. ด าเนินการฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสม  ตามท่ีชุมชนต้องการ  และด าเนินการฝึกอบรมตาม
แผนท่ีวางไว้ 
  4. ติดตามประเมินผลและสรุปผล 
 สัมฤทธิ์ผล  งานโครงการพิเศษ  ได้รับมอบหมาย  รับผิดชอบ  การฝึกอาชีพให้กับชุมชนและผู้ท่ี
สนใจ  เช่น  โครงการฝึกอบรบวิชาชีพเกษตรกรรมระยะส้ัน  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  และ
โครงการ  108  อาชีพ  ท้ังยังสนับสนุนทรัพยากรให้สถานศึกษา  เพื่อฝึกอาชีพให้กับชุมชนและหน่วยงาน
อื่น ๆ  ท่ีสนใจ  จ านวน  7  กิจกรรม  เน้นผลให้ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา  5  ข้อ  มีระดับคุณภาพ
ด้านการประเมิน  ระดับ  ดีมาก 
 
 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการ  
และวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีการด าเนินงานให้ทุกสาขางานด าเนินงาน 7  
โครงการ กิจกรรมต่อปี  
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ร้อยละ 80  
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และมี
ผลการประเมินโดยเฉล่ีย 4.00  

5 
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 เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการ  
และวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีการด าเนินงานให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่
น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรมต่อปี  
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00  

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 

 
 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 

- โครงการฝึกอบรมระยะส้ัน,  โครงการ  108  อาชีพ,  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
- รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 (ดีมาก) 

 

สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 4 
จุดเด่น  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งช้ีท่ี  4.1 
จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งช้ีท่ี  - 
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มาตรฐานท่ี 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ข้อก าหนด ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่เป็น 

ประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 
ตัวบ่งชี้ที ่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัยของผู้เรียน 
ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ส่งเสริม  ประชาสัมพันธ์  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน  ในแผนกวิชาต่าง  

ๆ  ได้มีการจัดท า  โครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดท า  และได้ส่งเสริมให้มีการน า  โครงการ   ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  เผยแพร่ใน
ระดับต่าง ๆ  และไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในระดับต่าง ๆ 

ความพยายาม  สถานศึกษามีการน าข้อมูลข่าวสาร  มาประชาสัมพันธ์  และเชิญชวน  มีการ
จัดสรรงบประมาณ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  ให้ผู้เรียนจัดท า  โครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย  พร้อมท้ังน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และประกอบอาชีพของผู้ท่ีสนใจ  
ท้ังในสถานศึกษา  ชุมชน  เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  มีการเผยแพร่ผลงานต่อ
สาธารณชน 

สัมฤทธิ์ผล  ผู้เรียน  แผนกวิชาต่าง ๆ  ได้จัดท า  โครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
งานวิจัย  ในระดับ  ปวช.3  และ  ปวส.2  ผ่านเกณฑ์เฉล่ียท่ีก าหนด  ระดับ  ท้ังหมด  89  คนจ านวน  47  
ช้ิน  เฉล่ีย  1.89  คน : ช้ิน  ระดับช้ัน  ปวส.2  ท้ังหมด  39  คน  จ านวน  33  ช้ิน  เฉล่ีย  1.18  คน : 
ช้ิน  มีการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  ร้อยละ  100  เผยแพร่ต่อสาธารณชน  ร้อยละ  38.16  
และน าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ  ร้อยละ   38.16  ผลการ
ประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก 

 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ ผู้ เรียนจัดท า และ
ด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. 3 และ 
ระดับช้ัน ปวส. 2 จัดท าแสดงโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมด ตาม
เกณฑ์เฉล่ีย ระดับช้ัน ปวช. 3 จ านวน 3 คน : 1 ช้ิน และ
ระดับช้ัน ปวส. 2 จ านวน 2 คน : 1 ช้ิน 
3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ร้อยละ 100 ของจ านวนผลงาน

5 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
ท้ังหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัย ร้อยละ  38.16 ของจ านวนผลงานท้ังหมด  
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
5. สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ร้อยละ 38.16 ของจ านวนผลงาน
ท้ังหมด น าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน  
จังหวัด ภาค และชาติ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท า และด าเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. 3 และ ระดับช้ัน 
ปวส. 2 จัดท าแสดงโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมด ตามเกณฑ์เฉล่ีย ระดับช้ัน ปวช. 
3 จ านวน 3 คน : 1 ช้ิน และระดับช้ัน ปวส. 2 จ านวน 2 คน : 1 ช้ิน 
3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงาน
ท้ังหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนผลงานท้ังหมด เผยแพร่
ต่อสาธารณชน 
5. สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของจ านวนผลงานท้ังหมด  
น าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และ
ชาติ 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 
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หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 

- บันทึกข้อความ ประกาศของงานวิจัย และการจัดสรรงบประมาณท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
จัดท า   และด าเนินการจัดท า โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

- แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ และช้ินงานท่ีผู้เรียนจัดท า โครงการ 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

- หลักฐานการจัดประกวดและน าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ของผู้เรียน ไปใช้ประโยชน์ ในระดับสถานศึกษา 

- หลักฐานการเผยแพร่โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 
ต่อสาธารณชน 

- หลักฐานการน าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน ไปใช้
ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ  
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มาตรฐานท่ี 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ข้อก าหนด ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่เป็น 

ประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 
ตัวบ่งชี้ที ่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัยของผู้ครู 
ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ส่งเสริม  ประชาสัมพันธ์  เพื่อกระตุ้นให้ครู  ในแผนกวิชาต่าง ๆ 

ได้มีการจัดท าโครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  สนับสนุนงบประมาณในการจัดท า  
และได้ส่งเสริมให้มีการน า  โครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  เผยแพร่  และไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนในระดับต่าง ๆ 

ความพยายาม  สถานศึกษามีการน าข้อมูลข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์  และเชิญชวน  มีการจัดสรร
งบประมาณ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  ให้ครูจัดท าโครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
พร้อมท้ังน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนและประกอบอาชีพของผู้ท่ี สนใจ  ท้ังใน
สถานศึกษา  ชุมชน  เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  มีการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 

สัมฤทธิ์ผล  ครูแผนกวิชาต่าง ๆ  จ านวนท้ังหมด  68  คน  ได้จัดท า โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย  จ านวน  12  ช้ิน  คิดเป็น  ร้อยละ  17.65  น าผลงานไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา  ร้อยละ  100   เผยแพร่ต่อสาธารณชน  ร้อยละ  16.67  ผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์  หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ  ร้อยละ  0 

 
ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท า และด าเนินการ
จัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัย 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  จัดท านวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
3. สถาน ศึ กษา ไ ด้ จั ดประ กวดและ ไ ด้น าน วั ตก ร ร ม  
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
75 ของจ านวนผลงานท้ังหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  
4. สถานศึกษาได้น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  

5 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 
หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงาน
ท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
5. สถานศึกษาด าเนินการให้นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน
ผลงานท้ังหมด น าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 

 
 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย  

- บันทึกข้อความ บันทึกการประชุม ประกาศของงานวิจัย และการจัดสรรงบประมาณท่ี
ส่งเสริมให้ครู จัดท า และด าเนินการจัดท าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ง านสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของครู 

- บันทึกข้อความการจัดท า และช้ินงาน โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู 

- หลักฐานการจัดประกวดและน าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ครู ไปใช้ประโยชน์ ในระดับสถานศึกษา 

- หลักฐานการเผยแพร่โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของครูต่อ
สาธารณชน 

- หลักฐานการน าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู ไปใช้
ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ  
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการ โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิ จัย ของ
ผู้เรียน 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 (ดีมาก) 

2. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการ โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 1 ข้อ 
1 (ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน  ) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  5 3 (พอใช้) 
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย) 

 

สรุปจุดเด่นและจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี  5 
จุดเด่น  ได้แก่   ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งช้ีท่ี  5.1 
จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งช้ีท่ี  5.2 
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มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก 

ข้อก าหนด ปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ความตระหนัก  สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมในการปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข  และท านุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   โดยมีค าส่ังแต่งต้ังมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ด าเนินกิจกรรม  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายตลอดปีการศึกษา  โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ได้
ผ่านการวางแผนร่วมกันของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  และผู้เรียนท่ีเป็นแกนน า 

ความพยายาม  บุคลากรในสถานศึกษาได้เห็นถึงประโยชน์ในการจัดกิจกรรมท่ีมีความ
หลากหลายและให้ครอบคลุม  ซึ่งสถานศึกษาจะให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมในการปลูกจิตส านึกด้านการรัก
ชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   ซึ่งมีครูท่ีปรึกษากิจกรรมท่ี
รับผิดชอบในแต่ละสาขาวิชา  หรือนักศึกษาแกนน า  พบผู้เรียน  ให้ค าปรึกษาแนะน า  และช่วยให้การจัด
กิจกรรมด าเนินไปตามแผน  ท่ีได้ร่วมกันวางแผนเขียนโครงการต่าง ๆ  ด าเนินงานติดตามและประเมินผล 
เพื่อท่ีจะรองรับการพัฒนาผู้เรียน  และติดตามประเมินผล 

สัมฤทธิ์ผล  จากท่ีบุคลากรในสถานศึกษาได้ด าเนินการในการพัฒนาผู้เรียนโดยได้จัดกิจกรรมท่ี
สร้างสรรค์  และมีประโยชน์สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานท่ีสังกัด  ความต้องการของนักศึกษาและ
ชุมชน  ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ทางวิชาการ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตส านึก  เสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ในด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
ตลอดจนมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ครบทุกด้าน  ในระดับช้ัน  ปวช.  และระดับ  ปวส.  จ านวน  8  
ครั้ง  โดยจัดครบทุกสาขางาน / วิชา  คิดเป็น  ร้อยละ  100 

 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ 5 
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 เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ  
กิจกรรม  
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  
กิจกรรม  การปลูกฝัง จิตส านึก ด้านการรักชา ติ  เ ทิด ทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม   
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ   
กิจกรรม  การปลูกฝัง จิตส านึก ด้านการรักชา ติ  เ ทิด ทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรม โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และ
ผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ใน
การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมี
ผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 
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 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการสรงน้ าพระและรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการธรรมสวัสดี ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจร่วมกับ
โครงการผู้น าความดีอาชีวศึกษา 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาลสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

- รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการวันปิยมหาราช 
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มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก 

ข้อก าหนด ปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
 ความตระหนัก  สถานศึกษามีค าส่ังแต่งต้ังมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินกิจกรรม  ซึ่งเป็นการจัด
กิจกรรมท่ีมีความหลากหลายตลอดปีการศึกษา  โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ได้ผ่านการวางแผนร่วมกันของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องและผู้เรียนท่ีเป็นแกนน า  โดยสถานศึกษานั้นให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรม ส่งเสริมด้านการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  ให้มีแผนการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา  มีการแต่งต้ังครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรม  และค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ของสถานศึกษา  และด าเนินกิจกรรมโดยผ่านกระบวนการวางแผนร่วมกันของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ความพยายาม  สถานศึกษามอบหมายหน้าท่ีให้ครูท่ีปรึกษาพบผู้เรียน  ให้ค าแนะน า  และช่วย
ให้การจัดกิจกรรมด าเนินไปตามแผน  ในช่ัวโมงกิจกรรมและช่วงเวลาท่ีผู้เรียนได้จัดการประชุมสมาชิกของ
กิจกรรมนั้น ๆ  โดยบุคคลากรในสถานศึกษาได้เห็นถึงประโยชน์ในการจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย
และให้ครอบคลุม  เพื่อให้เข้าถึงมาตรฐานเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งครูท่ีปรึกษากิจกรรมท่ีรับผิดชอบ
ในแต่ละสาขาวิชาและนักศึกษาเป็นแกนน า  ได้ร่วมกันวางแผนเขียนโครงการต่าง ๆ  ด าเนินงานติดตาม
และประเมินผล  เพื่อท่ีจะรองรับการพัฒนาผู้เรียนและติดตามประเมินผลให้เข้ากับมาตรฐานวิชาชีพ 

สัมฤทธิ์ผล ผู้เรียนส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตามท่ีสถานศึกษาจัด
ให้ โดยสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในระดับช้ัน ปวช. และระดับ ปวส. จ านวน 6 
โครงการ / กิจกรรม โดยจัดครบทุกสาขางาน / วิชา คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม  
การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   

5 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  โดยครู  
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 
4.15 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ  
กิจกรรม  
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อ
น าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา  
ในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และมีผล
การประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 
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 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี
เกษตรบนความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาคใต้ 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการร่วมใจปลูกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะการจัดสวน 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการร่วมปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่นทีเกษตรนครศรี ร่วมใจ
เทิดไท้องค์ราชินี 
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มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก 

ข้อก าหนด ปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ความตระหนัก  สถานศึกษาได้มีค าส่ังแต่งต้ังมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินกิจกรรม  ซึ่งเป็นการ

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ  ท่ีมีความหลากหลายตลอดปีการศึกษา  เช่น  กิจกรรมกีฬาสี
ของวิทยาลัย  กิจกรรมวันส าคัญ  “วันปีใหม่  2556”  เป็นต้น  โดยกิจกรรมส่วนใหญ่นี้  ได้ผ่านการ
วางแผนร่วมกันของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  และผู้เรียนท่ีเป็นแกนน า  โดยสถานศึกษานั้นให้ความส าคัญต่อการจัด
กิจกรรม  ส่งเสริมให้นักศึกษานั้นได้มีส่วนร่วม  ให้มีแผนการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของสถานศึกษา  มีการแต่งต้ังครูท่ีปรึกษากิจกรรมและค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  และด าเนินกิจกรรมโดยผ่านกระบวนการวางแผนร่วมกันของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ความพยายาม  สถานศึกษามอบหมายหน้าท่ีให้ครูท่ีปรึกษาพบผู้เรียน  ให้ค าปรึกแนะน า  และ
ให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม  ให้ด าเนินไปตามแผนในช่ัวโมงกิจกรรมของแต่ละสัปดาห์  และ
ช่วงเวลาว่างท่ีผู้เรียนนั้นได้มีจัดการประชุมสมาชิกของกิจกรรมนั้น ๆ  โดยบุคคลากรในสถานศึกษาจะได้
เห็นถึงประโยชน์ในการจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย  ส่งเสริมความความสามัคคีในหมู่คณะ  และให้
ครอบคลุม  เพื่อให้เข้าถึงมาตรฐานเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งครูท่ีปรึกษากิจกรรมท่ีรับผิดชอบในแต่
ละสาขาวิชาและนักศึกษาเป็นแกนน า  ได้ร่วมกันวางแผนเขียนโครงการต่าง ๆ  ด าเนินงานติดตามและ
ประเมินผล  เพื่อท่ีจะรองรับการพัฒนาผู้เรียนและติดตามประเมินผลให้เข้ากับมาตรฐานวิชาชีพ 

สัมฤทธิ์ผล ผู้เรียนส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ตามท่ีสถานศึกษาจัดให้ โดย
สถานศึกษาได้จัดกีฬาและนันทนาการ ในระดับช้ัน ปวช. และระดับ ปวส. จ านวน 3 โครงการ / กิจกรรม 
โดยจัดครบทุกสาขางาน / วิชา คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

พอใช้ 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามประเด็น
การพิจารณา 3 ข้อ 

3 

 

 



 

117 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดี 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา และ
นันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา และ
นันทนาการ 
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยครู และบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการ
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินโดย
เฉล่ีย 3.51 – 5.00 

4 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 
 
 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาสีภายใน 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจ าปี 2556 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการพยาบาลเบ้ืองต้นและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ 
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มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก 

ข้อก าหนด ปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบูรณาการโดย

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และมุ่งเน้นสมรรถนะโดยสนับสนุน  ส่งเสริม  และให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนแบบบูรณาการ  โดย
การก าหนดให้ทุกแผนกวิชาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้า
มาร่วมอยู่ด้วยทุกรายวิชา 

ความพยายาม  สถานศึกษาได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับครูผู้สอน  และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนนั้นมีความรู้
ในด้านการเขียนโครงการ  และการเขียนแผนธุรกิจโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประกอบอาชีพตามท่ีตนถนัดและมีความพร้อม  อีกท้ังจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุน
ผู้เรียนท่ียากจนให้ได้มีโอกาสท างาน  หรือประกอบอาชีพ 

สัมฤทธิ์ผล ผู้เรียนนั้นมีความรู้ มีการพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนผู้เรียนนั้นให้ท าโครงการวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จัก
แก้ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น เพื่อลดความเส่ียงในการท างาน ในระดับช้ัน ปวช. และระดับ ปวส. จ านวน 
14 โครงการ / กิจกรรม โดยจัดครบทุกสาขางาน / วิชา คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมได้ครบตามจ านวนท่ี
ระบุไว้มีมากกว่า 5 กิจกรรม และปฏิบัติตรง
ตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ 

5 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และ
ผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  
3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครู และบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีผลต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 
 
 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมน าความรู้ ผู้น า
เกษตรกรในอนาคต โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยนครศรีธรรมราช 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเถ้าแก่น้อยปลานิล 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการประมง – อุตสาหกรรมสร้างเงินล้าน 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการผ้ึงโพรงไทย 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเล้ียงไก่เนื้อเพื่ออาชีพ 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการช าแหละไก่พื้นเมือง 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการซ่อมคอมพิวเตอร์ 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการจ าหน่ายและบริการด้านคอมพิวเตอร์ 
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  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการน าบัญชีรับ – จ่ายสู่เพื่อน 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการจ าหน่ายน้ าด่ืม 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการซ่อมแซมแอร์ภายในวิทยาลัย 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการคาร์แคร์วิทยาลัย 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อจ าหน่าย 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อจ าหน่าย 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก ด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 (ดีมาก) 

2. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 (ดีมาก) 

3. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา
และนันทนาการ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 (ดีมาก) 

4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6 5  (ดีมาก) 
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย) 
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สรุปจุดเด่นและจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 6 
จุดเด่น  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งช้ีท่ี  6.1, 6.2, 6.3 และ 6.4   
จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งช้ีท่ี  - 
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มาตรฐานท่ี 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ข้อก าหนด จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2555 และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที ่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  

ความตระหนัก  สถานศึกษาสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในสถานศึกษา โดยมีโครงการให้
ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในแก่บุคลากรในสถานศึกษา  มีการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงาน ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ความพยายาม  สถานศึกษาได้จัดปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน ระดับบุคคล แผนกวิชา 
ให้บุคลากรในสถานศึกษา ในห้วงของเดือนมีนาคม  พ.ศ.  2555  และมีการน าข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินภายนอกรอบท่ี  2  ในมาตรฐานท่ี  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ว่าสถานศึกษาควร
มีการนิเทศการเรียนการสอน โดยฝ่ายวิชาการได้ให้แผนกวิชาด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนและ
รายงานการจัดการเรียนรู้ 

ผลส าเร็จ  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในมาตรฐานท่ี  2 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยมีการนิเทศการเรียนการสอน และมีการรายงานการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน ส่วนในภาพรวมของการด าเนินงานประกันคุณภาพ  สถานศึกษามีรายงานการ
ประเมินตนเอง รายงานการตรวจสอบติดตามคุณภาพภายในประจ าปี  รายงานผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน  และมีการรายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในต่อสาธารณชน  มีการปฏิบัติ  
5  ข้อ   ผลการประเมนิคุณภาพ  ในระดับ  ดีมาก 

 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่ ง คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู 
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ และเอกชน 
2. สถานศึกษาได้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา     
4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

5 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาย่าง
ต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน  
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ภาครัฐ และเอกชน 
2. สถานศึกษาได้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     
4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาย่าง
ต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา   ข้อ  1 – ข้อ  4 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา   ข้อ  1 – ข้อ  3 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา   ข้อ  1 – ข้อ  2 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  ข้อ  1  1 

หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 

- คู่มือและแผนการประกันคุณภาพภายใน 
- รายงานผลการตรวจประเมินภายในประจ าปี 
- รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน 

  - รายงานผลการประเมิน การพัฒนาปรับปรุงการด าเนินประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานท่ี 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ข้อก าหนด จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2555 และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  
 ความตระหนัก สถานศึกษา ได้จัดท าระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ซึ่งในหมวดท่ี 6   มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราท่ี 
47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตราท่ี 48 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี
แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  จัดท าค าส่ัง
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษาและระดับแผนกวิชา  ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการควบคุมคุณภาพ  กรรมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ  มีการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงาน ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ความพยายาม งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้วางแผนการจัดท า รายงานการ
ประเมินตนเอง  (SAR)   ระดับบุคคล ของบุคลากรทุกคน ในสถานศึกษา ระดับแผนกวิชา ทุกแผนกวิชา 
และระดับสถานศึกษา ซึ่งมีคู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษาและคู่มือ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา  ข้อมูลและรายงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน  ส าหรับให้บุคลากรในสถานศึกษาใช้เป็นแนวปฏิบัติและรายงานผลการด าเนินงาน
แต่ละตัวบ่งช้ี  และมีการก ากับติดตามและตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารของสถานศึกษา 

สัมฤทธิ์ผล  ผลจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  สถานศึกษาได้ท าการประเมินตนเอง  
มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดี  จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี  ระดับ พอใช้  จ านวน 10 ตัวบ่งช้ี ระดับ ปรับปรุง ไม่มี ระดับ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน จ านวน  2  ตัวบ่งช้ี และมีการปฏิบัติครบท้ัง 5 ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก จ านวน 15 ตัว
บ่งช้ี ตามท่ีก าหนดไว้ในกลไกระบบการประกันคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ต้องปรับปรุง 

 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

พอใช้ 
มีจ านวนตัวบ่งช้ี 18 ตัวบ่งช้ี ท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ใน
ระดับ 5 คะแนน ดีมาก   

3 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  ค่าคะแนน 

ดีมาก 
มีจ านวนตัวบ่งช้ี  30 – 34  ตัวบ่งช้ี  ท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ์
สูงสุด  ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก  และไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ต้องปรับปรุง  หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

5 

ดี 
มีจ านวนตัวบ่งช้ี  24 – 29  ตัวบ่งช้ี  ท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ์
สูงสุด  ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก   

4 

พอใช้ 
มีจ านวนตัวบ่งช้ี  18 – 23  ตัวบ่งช้ี  ท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ์
สูงสุด  ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก  

3 

ต้องปรับปรุง 
มีจ านวนตัวบ่งช้ี  12 – 17  ตัวบ่งช้ี  ท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ์
สูงสุด  ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก   

2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
มีจ านวนตัวบ่งช้ี  ต่ ากว่า  12  ตัวบ่งช้ี  ท่ีมีผลการตัดสินตาม
เกณฑ์สูงสุด  ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก   

1 

  
 หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการพิจารณา (จ านวน 2 ชุด : 1. ส่งงานประกันฯ จ านวน 1 ชุด 
และ 2.  จัดใส่แฟ้มเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา) ประกอบด้วย 
  - คู่มือและแผนการประกันคุณภาพภายใน 
  - รายงานการตรวจติดตามผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 
 

5 (ดีมาก) 

2 .  ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ์
สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก  
- ดีมาก 30 – 34  ตัวบ่งช้ี และไม่มีตัวบ่งช้ีใด
ท่ีอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
- ดี  24 – 29  ตัวบ่งช้ี   
- พอใช้  18 – 23  ตัวบ่งช้ี   
- ต้องปรับปรุง  12 – 17  ตัวบ่งช้ี   
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ต่ ากว่า  12  ตัวบ่งช้ี   

18 ตัวบ่งช้ี 3 (พอใช้) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7 4 (ดี) 
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย) 

 

สรุปจุดเด่นและจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 7 
จุดเด่น  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 
จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 
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ตอนที่  4 
 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 
 4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2556  สรุปได้ดังนี้ 
  4.1.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับดีมาก  เรียงตามล าดับดังนี้ 
   มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3, 1.8, 1.9  
   มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2, 2.4  
   มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10    
   มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 
   มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  
   มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1, 6.2, 6.3, 6.4    
   มาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 
  4.1.2 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับดี เรียงตามล าดับดังนี้ 
   มาตรฐานท่ี  1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1, 1.4, 1.7 
   มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5  
   มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3, 3.8     
   มาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2                     
  4.1.3 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับพอใช ้เรียงตามล าดับดังนี้ 
   มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3  
   มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1, 3.9, 3.11, 3.12 
  4.1.4 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง เรียงตามล าดับดังนี้ 
   มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 
  4.1.5 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามล าดับ
ดังนี้ 
   มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1  
   มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2  
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4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผน 
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงาน
โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 
  4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา   

 1) โครงการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
    2) โครงการบริหารงานท่ัวไป 
    3) โครงการงานบุคลากร 
    4) โครงการงานการเงิน 
    5) โครงการงานการบัญชี 
        6) โครงการพัสดุกลาง 
         7) โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม สัมมนา เอนกประสงค์และศูนย์วิทยบริการ 
        8) โครงการงานประชาสัมพันธ์ 
        9) โครงการงานทะเบียน 
       10) โครงการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
       11) โครงการงานแผนงบประมาณ 
       12) โครงการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  4.2.2 แผนพัฒนาผู้เรียน 

 1) โครงการงานวิทยบริการและห้องสมุด 
    2) โครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
         3) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
         4) โครงการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ 
         5) โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
         6) โครงการกิจกรรม อกท. ระดับหน่วย/ภาค/ชาติ 
                7) โครงการกีฬาและนันทนาการ 
         8) กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
    9) โครงการป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์และยาเสพย์ตดิ 
            10) โครงการงานปกครอง 
        11) โครงการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
        12) โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556  
        13) โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
            14) โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
        15) โครงการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
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      16) โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัย 
    17) โครงการสอนซ่อมเสริม 
        4.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    1) โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอน  
    2) โครงการงานวัดผลและประเมินผล 
    3) โครงการผลิตและจัดหาส่ือการเรียนการสอน 
  4.2.4 แผนพัฒนาการจัดท าผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและ
งานวิจัย 
    1) โครงการงานวิจัยพัฒนา  
    2) โครงการงานส่ิงประดิษฐ์     
  4.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
    1) โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 
    2) โครงการชีววิถีตามแนวพระราชด าริ  
        3) โครงการความความร่วมมือและบริการชุมชน                             
  4.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ 
    1) โครงการยางพารา 
    2) โครงการปาล์มน้ ามัน 
        3) โครงการไม้ประดับ 
    4) โครงการพืชสมุนไพร 
        5) โครงการการปลูกพืชไร้ดิน 
        6) โครงการขยายพันธ์ไม้ประดับ 
    7)  โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
       8) โครงการเล้ียงกบ 
       9) โครงการไก่ไข่ 
       10) โครงการเล้ียงปลาแบบครบวงจร 
       11) โครงการไก่พื้นเมือง 
       12) โครงการไรแดง 
       13) โครงการปลาสวยงามและพันธ์ไม้น้ า 
       14) โครงการผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลี 
  4.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    1) โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร 
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  4.2.8 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา                      
    1) โครงการลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 
             2) โครงการระดมทรัพยากรการศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา   
  4.3 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   4.3.1 ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจาก
สถาบัน การศึกษาอื่น ๆ  ในท้องถิ่น 
   4.3.2 การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
   4.3.3 การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐ
และเอกชน 
   4.3.4 เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนส าคัญท่ีสุด รวมท้ัง
การปฏิรูปการเรียนรู้ และการปฏิรูปการบริหารจัดการ 
   4.3.5 การได้รับการนิเทศ ติดตาม งานทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
   4.3.6    การได้รับเงินสนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้ไปศึกษาดูงาน
ในต่างประเทศ 
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ภาคผนวก 
ข้อมูลเพ่ิมเติมของสถานศึกษา 

 
 



 

133 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2556 
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  ค าสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

  ท่ี …๑๖๖…./๒๕๕๖ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

------------------------------------ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ 

๒๕๔๕  หมวด ๖ มาตรา ๔๘  ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าท่ีก าหนดนโยบายและจัดท าระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  ก ากับ  ติดตาม การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ประกอบด้วย 

๑.๑  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ประธาน
กรรมการ 

๑.๒ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองประธาน
กรรมการ 

๑.๓ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย  ฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
๑.๔ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  กรรมการ 
๑.๕ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา กรรมการ 
๑.๖ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา           กรรมการและ

เลขานุการ 
๒.  คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีหน้าท่ีด าเนินการตาม

มาตรฐานและตัวบ่งช้ี  ออกแบบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  รวบรวมข้อมูล  สรุปผลการประเมิน จัดท า
จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา  และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย 
มาตรฐานที่ ๑  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๙ ตัวบ่งชี้ 
คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๑ ประกอบด้วย 

นายอภิชาติ พิกุลทอง                   ประธานกรรมการ 
นางอัญชลี รักขาว      กรรมการ 

/นางสุจิรา.... 
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นางสุจิรา สายนาค      กรรมการ 
นางศิริพร จันทศรี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาววิยะดา คงทอง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
๑.  นางอัญชลี  รักขาว    ประธานกรรมการ  
๒.  นายวิระ  จันทนุพงศ์    กรรมการ 

 ๓.  นางสาวภิริญญา  ชูแก้ว   กรรมการ 
 ๔.  นางพัชรี  บัวสุข    กรรมการและเลขานุการ   

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน 

 ๑.  นางมณฑา  ลิมปิยะประพันธ ์   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางธนัญญา  ล่ันซ้าย    กรรมการ 
    ๓.  นายเทพรัตน์  บุญญานุพงศ์   กรรมการ 
 ๔.  นางสาวยุวดี  อุ้ยด า    กรรมการ 

๕.  นางสิรินาฏ  ล่องจิตต์ธรรม   กรรมการและเลขานุการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 ๑. นางสุจิรา  สายนาค    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววิยะดา   คงทอง   กรรมการ  

๓. นางศิริพร  จันทศรี    กรรมการและเลขานุการ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา    (V-NET) ต้ังแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

 ๑.  นางสุจิรา  สายนาค    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววิยะดา   คงทอง   กรรมการ  

๓.  นางศิริพร  จันทศรี    กรรมการและเลขานุการ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา     (V-NET) ต้ังแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

 ๑. นางสุจิรา  สายนาค    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววิยะดา   คงทอง   กรรมการ  

๓. นางศิริพร  จันทศรี    กรรมการและเลขานุการ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

๑. นางสุจิรา  สายนาค    ประธานกรรมการ 
/๒.นางสาววิยะดา.... 
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 ๒. นางสาววิยะดา   คงทอง   กรรมการ  
๓.  นางศิริพร  จันทศรี    กรรมการและเลขานุการ  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
๑.  นางอัญชลี  รักขาว    ประธานกรรมการ  
๒.  นายวิระ  จันทนุพงศ์    กรรมการ 

 ๓.  นางสาวภิริญญา  ชูแก้ว   กรรมการ 
 ๔.  นางพัชรี  บัวสุข    กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบ่งชีท่ี้ ๑.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 
๑ ปี 

๑.  นางพรทิพย์    คงแก้ว    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางทัศนีย์  พงศ์สมัคร   กรรมการ  

๓.  นางสาวประทุมพร  จงจิตต์   กรรมการและเลขานุการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

๑.  นางพรทิพย์    คงแก้ว    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางทัศนีย์  พงศ์สมัคร   กรรมการ 

๓.  นางสาวประทุมพร  จงจิตต์   กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานที่ ๒  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๒ ประกอบด้วย 
นายอภิชาติ  พิกุลทอง    ประธานกรรมการ 
นายภิญโญ  จางบัว    กรรมการ 
นายไสว  เล่ืองสีนิล    กรรมการ  
นายวิรัช  ช่วยกาญจน์    กรรมการ 
นางอ าภา   ก๋งเม่ง    กรรมการ 
นางมัณฑนา   เจริญสม    กรรมการ 
นายด ารงค์   พัฒนเกษตรวงค์   กรรมการ 
นายท านูน    บุญยารุณ    กรรมการ 
นางสมจิตต์  สังข์จันทร์    กรรมการ 
นายวิเชียร   บัวช่ืน    กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวภิรดี  สุวรรณศรี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

/๑.นายวิเชียร.... 
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๑.  นายวิเชียร  บัวช่ืน    ประธานกรรมการ  
 ๒.  นายภิญโญ  จางบัว    กรรมการ 
 ๓.  นายไสว  เล่ืองสีนิล    กรรมการ  
 ๔.  นายวิรัช  ช่วยกาญจน์    กรรมการ 
 ๕.  นางอ าภา   ก๋งเม่ง    กรรมการ 
 ๖.  นางมัณฑนา เจริญสม    กรรมการ 
 ๗.  นายด ารง  พัฒนเกษตรวงค์   กรรมการ 
 ๘.  นางศรินทิพย์   ภู่ลา    กรรมการ 

๙.  นางสมจิตต์   สังข์จันทร์   กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวภิรดี  สุวรรณศรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
๑.  นายวิเชียร  บัวช่ืน    ประธานกรรมการ  

 ๒.  นายภิญโญ  จางบัว    กรรมการ 
 ๓.  นายไสว  เล่ืองสีนิล    กรรมการ  
 ๔.  นายวิรัช  ช่วยกาญจน์    กรรมการ 
 ๕.  นางอ าภา   ก๋งเม่ง    กรรมการ 
 ๖.  นางมัณฑนา เจริญสม    กรรมการ 
 ๗.  นายด ารง  พัฒนเกษตรวงค์   กรรมการ 
 ๘.  นางศรินทิพย์   ภู่ลา    กรรมการ 

๙.  นางสมจิตต์   สังข์จันทร์   กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวภิรดี  สุวรรณศรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
๑.  นายวิเชียร  บัวช่ืน    ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายภิญโญ  จางบัว    กรรมการ 
 ๓.  นายไสว  เล่ืองสีนิล    กรรมการ  
 ๔.  นายวิรัช  ช่วยกาญจน์    กรรมการ 
 ๕.  นางอ าภา   ก๋งเม่ง    กรรมการ 
 ๖.  นางมัณฑนา เจริญสม    กรรมการ 
 ๗.  นายด ารง  พัฒนเกษตรวงค์   กรรมการ 
 ๘. นางศรินทิพย์   ภู่ลา    กรรมการ 

๙. นางสาวภิรดี  สุวรรณศรี   กรรมการและเลขานุการ 
/ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔....  
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ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔  ระดับคุณภาพในวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
๑.  นางสุจิรา  สายนาค    ประธานกรรมการ  
๒.  นางสาวสุธิดา   สิทธิฤทธิ์   กรรมการ 
๓.  นางศิริพร  จันทศรี    กรรมการและเลขานุการ 
๕.  นางสาววิยะดา  คงทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๕  ระดับคุณภาพในฝึกงาน 
  ๑.  นางสิรินาฎ  ล่องจิตต์ธรรม  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายประสิทธิ์   สุวรรณา    กรรมการ 
  ๓.  นายสุทัศน์  ลิมปิยประพันธ ์   กรรมการ 

๔.  นางศิริโสภา  วิทอนโถง   กรรมการ 
๕.  นายพนม  วิทอนโถง    กรรมการ 
๖.  นางประทุม  ไกรรอด    กรรมการ 
๗.  นางจิราพร  ปานอ่อน   กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๓ ประกอบด้วย 

นายนิวัตร  ตระกูลสันติ     ประธานกรรมการ 
นางปราณี  ต้ังเกียรติก าจาย  กรรมการ 
นางปิยะมาศ  สุวรรณมณี   กรรมการ 
นางสาวเอมพวัลย์ ศรีมุกข์   กรรมการ 
นายปราโมทย์  สหายรักษ์   กรรมการ 
นายท านูน  บุญยารุณ   กรรมการ 
นางสาวกมลทิพย์  เกตุเกล้ียง  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสลักจิต  สุมาตรา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฎิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
๑. นายนิวัตร  ตระกูลสันติ     ประธานกรรมการ 
๒. นายสุวิทย์  เพ็ญสวัสด์ิ   กรรมการ 
๓. นายเทพรัตน์  บุญญานุพงศ์   กรรมการ 
๔. นางปราณี  ต้ังเกียรติก าจาย   กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๑. นางปิยะมาศ  สุวรรรมณี   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนฤมล  ตรีตรง   กรรมการ 
๓. นางสาวจิราพร  ปานอ่อน   กรรมการ 

/๔.นางสาวเอมพวัลย์.... 
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๔. นางสาวเอมพวัลย์  ศรีมุกข์   กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางธนวรรณ  ลิกขะไชย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
๑. นางธิดารัตน์  เทพรัตน์   ประธานกรรมการ 
๒. นายสุนทร  บูรณ์พงษ์ทอง   กรรมการ 
๓. นายสุทัศน์  ลิมปิยะประพันธ ์   กรรมการ 
๔. นางคนึงนิจ  รพีภัทรกุล   กรรมการ 
๕. นางปิยะมาศ  สุวรรณมณี   กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑. นายนิวัตร   ตระกูลสันติ   ประธานกรรมการ 
๒. นางอรนารถ  คงสง    กรรมการ 
๓. นายเทพรัตน์  บุญญานุพงศ์   กรรมการ 
๔. นางปราณี   ต้ังเกียรติก าจาย   กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ของสถานศึกษา 
๑. นางสาวเอมพวัลย์  ศรีมุกข์   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุนิษา  สุทธิภักดี   กรรมการ 
๓. นางสาวสุธิดา  สิทธิฤทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางธนวรรณ   ลิกขะไชย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
๑. นายท านูน   บุณยารุณ             ประธานกรรมการ 
๒. นายส าราญ  นาคเกล้ียง             กรรมการ 
๓. นางประทุม   ไกรรอด                กรรมการ 
๔. นางสาวยุวดี  อุ้ยด า                กรรมการ 
๕. นายนิพนธ์  เดชะผล    กรรมการ 
๖. นายสนั่น  หอมช่ืน    กรรมการ 
๗. นายสุริยา     ลิบน้อย                กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวกมลทิพย์   เกตุเกล้ียง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
๑. นางพรทิพย์    คงแก้ว              ประธานกรรมการ 
๒. นายพัฒนา     ทุ่งโพธิ์ตระกูล       กรรมการ 
๓. นายส าราญ     นาคเกล้ียง          กรรมการ 
๔. นางธนวรรณ   ลิกขะไชย              กรรมการ 

/๕.นางสาวประทุมพร.... 
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๕. นางสาวประทุมพร   จงจิตต์        กรรมการและเลขานุการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

๑. นายชัยพร      ถูกต้อง              ประธานกรรมการ 
๒. นายวิเชียร บัวช่ืน    กรรมการ 
๓. นายวิรัช        ช่วยกาญจน์         กรรมการ 
๔. นายอุปกรณ์     พูลปาน             กรรมการ 
๕. นายวิระ         จันทนุพงษ์          กรรมการ 
๖. นายจีรศักด์ิ      คงสง                กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
๑.  นายพัฒนา   ทุ่งโพธิ์ตระกูล   ประธานกรรมการ 
๒.  นายปราโมทย์  สหายรักษ์   กรรมการ 
๓.  นายสุริยัน   แก้วคงจันทร์   กรรมการ 
๔.  นางศรินทิพย์  ภู่ลา    กรรมการและเลขานุการ 
๕.  นายสุธิชัย   ชัยสิทธิ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑.  นายสุวิทย์  เพ็ญสวัสด์ิ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวปาลีรัฐ  บัวทองบุญ   กรรมการ 
 ๓.  นางสาวสลักจิต  สุมาตรา   กรรมการและเลขานุการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

๑. นางธนญัญา  ล่ันซ้าย    ประธานกรรมการ 
๒. นางคณิศร  ชูช่ืน    กรรมการ 
๓. นางสาวศุภนิตย์  เสือค า   กรรมการ 
๔. นางอรนารถ   คงสง    กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวปิยพร  มานพศิลป์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ 

๑. นายวิเชียร  บัวช่ืน    ประธานกรรมการ 
๒. นางมณฑา  ลิมปิยะประพันธ์   กรรมการ 
๓. นางสาวจิราพร  ปานอ่อน   กรรมการ 
๔. นายจักรินทร์  โกละกะ   กรรมการ 
๕. นางสิรินาฎ  ล่องจิตต์ธรรม   กรรมการและเลขานุการ 

/๖.นางสาวนฤมล.... 
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๖. นางสาวนฤมล  ตรีตรง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๔ ประกอบด้วย 

นายไพบูลย์   ด่านสกุล     ประธานกรรมการ 
นายสุนทร    บูรณ์พงษ์ทอง  กรรมการ 
นางมัณฑนา  เจริญสม   กรรมการ 
นายสมพร  สองเมืองสุข   กรรมการ 
นายเฉลิม  นิลจันทร์   กรรมการ 
นายพงษ์เดช  ทองรัตน์   กรรมการ 
นางอาภรณ์ ด่านสกุล   กรรมการ 
นางสาวยุวดี    อุ้ยด า   กรรมการและเลขานุการ 
นายเทพรัตน์  บุญญานุพงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
๑. นายสุนทร    บูรณ์พงษ์ทอง   ประธานกรรมการ 
๒. มณฑา   ลิมปิยประพันธ์   กรรมการ 
๓. นางมัณฑนา  เจริญสม   กรรมการ 
๔. นางอาภรณ์ ด่านสกุล    กรรมการ   
๕. นายสมพร  สองเมืองสุข   กรรมการ 
๖. นายเฉลิม  นิลจันทร์    กรรมการ 
๗. นายพงษ์เดช  ทองรัตน์   กรรมการ    
๘. นางสาวยุวดี  อุ้ยด า    กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายลัด  หิรัญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรฐานที่  ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 คณะกรรมการมาตรฐานที่  ๕ ประกอบด้วย   

นางสาววัฒนา    ต้ังพินิจกุล    ประธานกรรมการ 
นางธิดารัตน์     เทพรัตน์   กรรมการ 
นายชัยพร   ถูกต้อง   กรรมการ 
นายสุธิชัย    ชัยสิทธิ์   กรรมการ 
นางสาววนิดา     ศรีอินทร์  กรรมการและเลขานุการ  
นางสาวเอมพวัลย์   ศรีมุกข์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน 

๑. นางสาววนิดา  ศรีอินทร์   ประธานกรรมการ 
/๒.นายสุธิชัย.... 
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๒. นายสุธิชัย    ชัยสิทธิ์    กรรมการ 
๓. นายชัยพร  ถูกต้อง    กรรมการ 
๔. นางธิดารัตน์    เทพรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวเอมพวัลย์   ศรีมุกข์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู 

๑. นางสาววนิดา  ศรีอินทร์   ประธานกรรมการ 
๒. นายสุธิชัย    ชัยสิทธิ์    กรรมการ 
๓. นายชัยพร  ถูกต้อง    กรรมการ 
๔. นางธิดารัตน์    เทพรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางทัศนีย์  ทองสมัคร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรฐานที่  ๖ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 คณะกรรมการมาตรฐานที่  ๖ ประกอบด้วย   

นายไพบูลย์  ด่านสกุล   ประธานกรรมการ 
นายประสิทธิ์  สุวรรณา   กรรมการ 
นางสายใจ    ตระกูลสันติ   กรรมการ 
นางกุลศานต์   เจริญสม   กรรมการ 
นายพัฒนา   ทุ่งโพธิ์ตระกูล  กรรมการ 
นายสุวิทย์   เพ็ญสวัสด์ิ   กรรมการ 
นางศรินทร์ทิพย์  ภู่ลา   กรรมการและเลขานุการ  
นายเทพรัตน์   บุญญานุพงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ตัวบ่งชี ้๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

๑. นายท านูน     บุญยารุณ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสายใจ    ตระกูลสันติ   กรรมการ 
๓. นางกุลศานต์   เจริญสม   กรรมการ  
๔. นางสมจิตต์   สังข์จันทร์   กรรมการ 
๕. นางศรินทร์ทิพย์  ภู่ลา   กรรมการและเลขานุการ  

ตัวบ่งชี้ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๑. นายประสิทธ์   สุวรรณา   ประธานกรรมการ 
๒. นายสุวิทย์   เพ็ญสวัสด์ิ   กรรมการ 

/๓.นางกุลศานต์.... 
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๓. นางกุลศานต์   เจริญสม   กรรมการ 
๔. นางกัลยาณี  ช่วยกาญจน์   กรรมการ 
๕. นายสุริยา  ลิบน้อย    กรรมการ 
๖. นางสาวสุธิดา  สิทธิฤทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๑. นายพัฒนา   ทุ่งโพธิ์ตระกูล   ประธานกรรมการ 
๒. นางสายใจ    ตระกูลสันติ   กรรมการ 
๓. นางสาวกมลทิพย์  เกตุเกล้ียง   กรรมการ 
๔. นางสาวยุวดี   อุ้ยด า    กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวปาลีรัฐ  บัวทองบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. นายประสิทธ์   สุวรรณา   ประธานกรรมการ 
๒. นายสุวิทย์   เพ็ญสวัสด์ิ   กรรมการ 
๓. นางกุลศานต์   เจริญสม   กรรมการ  
๔. นางสาวยุวดี  อุ้ยด า    กรรมการ 
๕. นางรัตนา  บุญเกื้อสงค์   กรรมการ 
๖. นางสาวสุธิดา  สิทธิฤทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
๗. นายสุริยา   ลิบน้อย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

มาตรฐานที่  ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะกรรมการมาตรฐานที่  ๗ ประกอบด้วย   

นางสาววัฒนา   ต้ังพินิจกุล  ประธานกรรมการ 
นางปิยะมาศ  สุวรรณมณี   กรรมการ 
นายเทพรัตน์  บุญญานุพงศ์  กรรมการ 
นางสาวสุจิตตรา  บุญมา   กรรมการและเลขานุการ  
นางสาวภิรดี สุวรรณศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวสุนิษา  สุทธิภักดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน  
๑. นางสาววัฒนา   ต้ังพินิจกุล   ประธานกรรมการ 
๒. นางปิยะมาศ  สุวรรณมณี   กรรมการ 
๓. นางสาวภิรดี  สุวรรณศรี   กรรมการ 
๔. นายเทพรัตน์  บุญญานุพงศ์   กรรมการ 
๕. นางสาวสุจิตตรา  บุญมา   กรรมการและเลขานุการ 

/๖.นางสาวสุนิษา.... 
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๖. นางสาวสุนิษา  สุทธิภักดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  

๑. นางสาววัฒนา   ต้ังพินิจกุล   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุจิตตรา  บุญมา   กรรมการ 
๓. นายเทพรัตน์  บุญญานุพงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวสุนิษา สุทธิภักดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน้าท่ีประเมินผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  และน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ประกอบด้วย 

๓.๑   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ประธานกรรมการ 
๓.๒  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  รองประธานกรรมการ 
๓.๓  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย  ฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
๓.๔  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย  ฝ่ายบริหารทรัพยากร   กรรมการ 
๓.๕  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา กรรมการ 
๓.๖  หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 
ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปด้วยความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝ่ายท่ี

เกี่ยวข้อง ให้การด าเนินงานส าเร็จด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อ
วิทยาลัยฯ และทางราชการต่อไป 
       ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๑    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
            (นายวิศวะ  คงแก้ว) 

      ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
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เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตัวบ่งชี้ แบบที่  1.1/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป งานทะเบียน/งานวัดผล/แผนกวิชา 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

แบบสรุปผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป   ปีการศึกษา  2556 

ระดับชั้น/ชั้นปี 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

ที่ลงทะเบียนเรียน(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่ออก
กลางคัน 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉลี่ยสะสม 

ต่ ากว่า 2.00 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉลี่ยสะสม 

ต่ ากว่า  2.00 

ปวช.    ชั้นปีที่ 1 

          ชั้นปีที่ 2 

          ชั้นปีที่ 3 

119 24 78 17 65.55 14.29 

71 9 60 2 84.51 2.82 

63 8 53 2 84.13 3.17 

รวม ปวช. 253 41 191 21 75.49 8.30 

ปวส.    ชั้นปีที่ 1 

           ชั้นปีที่ 2 

40 3 34 3 85 7.50 

22 - 22 - 100 - 

รวม ปวส. 62 3 56 3 90.32 4.84 

รวมทั้งหมด 315 44 247 24 78.41 7.62 

 

                ผู้กรอกข้อมูล อัญชลี  รักขาว 

                     (นางอัญชลี  รักขาว) 
                วันที่  20  พฤษภาคม 2557 
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ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน 

ระดับชั้น 

ระดับ  ปวช.1 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

ที่ลงทะเบียน
เรียน(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
ออกกลางคัน 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00  ขึ้นไป 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉลี่ยสะสม 

ต่ ากว่า 2.00 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00  ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉลี่ยสะสม 

ต่ ากว่า  2.00 

เกษตรกรรม 

    -พืชศาสตร์ 
    -สัตวศาสตร์ 
    -ประมง 

    -อุตฯเกษตร 

    -ช่างเกษตร 

ปวช.1       

 12 2 8 2 66.67 16.67 

 12 1 9 2 75 16.67 

 10 0 10 - 100 - 
 2 1 1 - 50 - 
 44 13 24 7 54.55 15.91 

รวม  80 17 52 11 65 13.75 

พาณิชยกรรม 

    -บัญชี 
    -การขาย 

    -คอมฯธุรกิจ 

       
 8 1 7 - 87.5 - 
 5 1 4 - 80 - 
 26 5 15 6 57.69 23.08 

รวม   39 7 26 6 66.67 16.67 

รวม ปวช.1  119 24 78 17 65.55 14.29 

 

                ผู้กรอกข้อมูล อัญชลี  รักขาว 

                     (นางอัญชลี  รักขาว) 
                 วันที่  20  พฤษภาคม 2557 
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ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน 

ระดับชั้น 

ระดับ  ปวช.2 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

ที่ลงทะเบียน
เรียน(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
ออกกลางคัน 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00   ขึ้นไป 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉลี่ยสะสม 

ต่ ากว่า 2.00   

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00   ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉลี่ยสะสม  
ต่ ากว่า  2.00   

เกษตรกรรม 

    -พืชศาสตร์ 
    -สัตวศาสตร์ 
    -ประมง 

    -อุตฯเกษตร 

    -ช่างเกษตร 

ปวช.2       

 9 - 9 - 100 - 
 21 1 19 1 90.48 4.76 

 5 1 4 - 80 - 
 3 2 1 - 33.33 - 
 4 - 4 - 100 - 

รวม  42 4 37 1 88.10 2.38 

พาณิชยกรรม 

    -บัญชี 
    -การขาย 

    -คอมฯธุรกิจ 

       

 14 1 13 - 92.86 - 
 5 1 4 - 80 - 

 10 3 6 1 60 10 

รวม   29 5 23 1 79.31 3.45 

รวม ปวช.2  71 9 60 2 84.51 2.82 

 

                ผู้กรอกข้อมูล อัญชลี  รักขาว 

                   (นางอัญชลี  รักขาว) 
                วันที่  20  พฤษภาคม 2557 
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ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน 

ระดับชั้น 

ระดับ  ปวช.3 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

ที่ลงทะเบียน
เรียน(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
ออกกลางคัน 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00   ขึ้นไป 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉลี่ยสะสม 

ต่ ากว่า 2.00   

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00   ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉลี่ยสะสม  
ต่ ากว่า  2.00   

เกษตรกรรม 

    -พืชศาสตร์ 
    -สัตวศาสตร์ 
    -ประมง 

    -อุตฯเกษตร 

    -ช่างเกษตร 

ปวช.3       

 6 - 5 1 83.33 16.67 

 10 - 10 - 100 - 
 10 3 7 - 70 - 
 - - - - - - 
 13 2 10 1 76.92 7.69 

รวม  39 5 32 2 66.05 4.87 

พาณิชยกรรม 

    -บัญชี 
    -การขาย 

    -คอมฯธุรกิจ 

       
 9 - 9 - 100 - 
 5 2 3 - 60 - 
 10 1 9 - 90 - 

รวม   24 3 21 - 87.50 - 
รวม ปวช.3  63 8 53 2 84.12 3.17 

 

                ผู้กรอกข้อมูล อัญชลี  รักขาว 

                   (นางอัญชลี  รักขาว) 
                วันที่  20  พฤษภาคม 2557 
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ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน 

ระดับชั้น 

ระดับ  ปวส.1 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

ที่ลงทะเบียน
เรียน(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
ออกกลางคัน 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00   ขึ้นไป 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉลี่ยสะสม 

ต่ ากว่า 2.00   

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00   ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉลี่ยสะสม  
ต่ ากว่า  2.00   

เกษตรกรรม 

    -พืชศาสตร์ 
    -สัตวศาสตร์ 
    -เพาะเลี้ยงฯน้ า 

    -อุตฯเกษตร 

ปวส.1       

 8 - 5 3 62.50 37.50 

 6 - 6 - 100 - 
 5 2 3 - 60 - 
 - - - - - - 

รวม  19 2 14 3 73.68 15.78 

พาณิชยกรรม 

    -บัญชี 
    -การตลาด 

    -คอมฯธุรกิจ 

       
 8 1 7 - 87.50 - 
 - - - - - - 
 13 - 13 - 100 - 

รวม   21 1 20 - 95.23 - 
รวม ปวส.1  40 3 34 3 85.0 7.50 

 

                ผู้กรอกข้อมูล อัญชลี  รักขาว 

                   (นางอัญชลี  รักขาว) 
                วันที่ 20  พฤษภาคม 2557 

 
 



 

151 

 

 

ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน 

ระดับชั้น 

ระดับ  ปวส.2 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

ที่ลงทะเบียน
เรียน(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
ออกกลางคัน 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00   ขึ้นไป 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉลี่ยสะสม 

ต่ ากว่า 2.00   

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00   ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉลี่ยสะสม  
ต่ ากว่า  2.00   

เกษตรกรรม 

    -พืชศาสตร์ 
    -สัตวศาสตร์ 
    -ประมง 

    -อุตฯเกษตร 

    -ช่างเกษตร 

ปวส.2       

 2 - 2 - 100 - 
 5 - 5 - 100 - 
 4 - 4 - 100 - 
 - - - - - - 
 - - - - - - 

รวม  11 - 11 - 100  

พาณิชยกรรม 

    -บัญชี 
    -การตลาด 

    -คอมฯธุรกิจ 

       
 1 - 1 - 100  

 1 - 1 - 100  

 9 - 9 - 100  

รวม   11 - 11 - 100  

รวม ปวส.2  22 - 22 - 100  

 

                ผู้กรอกข้อมูล อัญชลี  รักขาว 

                   ( นางอัญชลี  รักขาว ) 
                วันที่  20  พฤษภาคม 2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตัวบ่งชี้ แบบที่  1.2/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน งานหลักสูตร/แผนกวิชา/ 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

รายช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชน  ท่ีประเมินคุณภาพผู้เรียน 

ที่ 
ชื่อสถานประกอบการ/

หน่วยงาน/ชุมชน 
ที่อยู ่ ชื่อผู้เรียนที่ถูกประเมิน ช้ัน ระดับความพึงพอใจ 

1 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

292/2 ม.5   
ต.ขุนทะเล   อ.เมือง 

จ.สุราษฎร์ธานี    84110 

นายนนวัฒน์  ใจเปี่ยม  
นายกิตติกร  สุวรรณ์ 
นายวัชรากร วงสม 
นายณัฐพร  เกตุแก้ว 

ปวช. 2 พืชศาสตร์ 
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

2 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรสุราษฎร์ธานี 

ต.คันธุลี 
อ.ท่าชนะ 
จ.สุราษฎร์ธานี 84170 

นายฉลองรัฐ  พูลสวัสด์ิ 
นายวีระศักด์ิ  ทองจุ้ย 

ปวช. 2 พืชศาสตร์ 
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

3 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
(พันธ์ุพืชเพาะเลี้ยง) 

58  ม.5   
ต.นาบอน  อ.นาบอน 

จ.นครศรีธรรมราช  80220 

 

นายปฐมพร  วงศ์เสน  
นายจิรายุส  ฤทธ์ิล าเจียก 
นายวิศววิท  เกลา 

ปวช. 2 พืชศาสตร์ 
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

4 เปารงค์ออยปาล์ม 
229  ม.7   
ต.ร่อนพิบูลย์  อ.ร่อนพิบูลย์ 

จ.นครศรีธรรมราช   80130 

นายกมลพร  สุดสาย 
นายสันทัศน์  สุดสาย 
นายสมเกียรติ  ทองแท้ 

ปวส. 1 พืชศาสตร์ 
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 
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รายช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชน  ท่ีประเมินคุณภาพผู้เรียน 

ที่ 
ชื่อสถานประกอบการ/

หน่วยงาน/ชุมชน 
ที่อยู ่ ชื่อผู้เรียนที่ถูกประเมิน ช้ัน ระดับความพึงพอใจ 

5 วิระพันธ์ุไม้ 
ต.ชะมาย  อ.ทุ่งสง 

จ.นครศรีธรรมราช 
นายอุเทน  ด าด้วงโรม ปวส. 1  พืชศาสตร์ 

รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

6 
บริษัทโกเด้นออยล์ปาล์ม
จ ากัด 

87/7 ม.6 

ต.ท่างิ้ว   อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช  80280 

นายวุฒิชัย  รักษายศ  
นายวรุณฤทธ์ิ  น้อยหีด 

ปวส. 1  พืชศาสตร์ 
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

7 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

(พันธ์ุพืชเพาะเลี้ยง) 

58  ม.5   
ต.นาบอน  อ.นาบอน 

จ.นครศรีธรรมราช  80220 

นายธนวัฎ  ชูแก้วงาม  
นายวิทธวัฒน์  สวัสดี 

ปวส. 1  พืชศาสตร์ 
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

8 ร้านซ่อมรถช่างยุทธ์ิ 
153  ม.5  
ต.ช้างกลาง  อ.ฉวาง 

จ.นครศรีธรรมราช  80250 
นายพลธนา  อ่อนแก้ว ปวช. 2 ช่าง 

รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

9 ร้านเฉลิมกิจการไฟฟ้า 

476  ม.3 
ต.จันดี  อ.ฉวาง 

จ.นครศรีธรรมราช  80250 
นายอภิสิทธ์ิ  สดศรี ปวช. 2 ช่าง 

รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

10 ร้านสยามภัณฑ์มอเตอร์ 
23  ม.3 
ต.จันดี  อ.ฉวาง 

จ.นครศรีธรรมราช  80250 

นายปฐมพร  สุขศรีเมือง 

นายนฤเทพ  เฉลิมพนาพันธ์ 
ปวช. 2 ช่าง 

รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 
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รายช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชน  ท่ีประเมินคุณภาพผู้เรียน 

ที่ 
ชื่อสถานประกอบการ/

หน่วยงาน/ชุมชน 
ที่อยู ่ ชื่อผู้เรียนที่ถูกประเมิน ช้ัน ระดับความพึงพอใจ 

11 ฟาร์มสุระสงิห ์
16/1  ม.3 
ต.ซากบก  อ.บ้านค่าย   ระยอง 
จ.ระยอง   21000 

นายอดิเทพ  ละลอบ 

นายนราพงษ์  สุดเอียด 

นายศราวุฒิ  มัฎฐาพันธ์ 
ปวช. 2 สัตวศาสตร ์

รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

12 ภานุชนาฎฟาร์ม 
42 ม.16  ต.ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง 

จ.นครศรีธรรมราช   80220 
นายณัฐชัย  เพอสม 
นายณัฐวุฒิ  ศรีภักดี 

ปวช. 2 สัตวศาสตร ์
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

13 
ฟาร์มกาญจนากรุ๊ป สาขาไผ่
สะเดา 

 91/1  ม.2 

    ต.ดอนทราย    อ.ปากท่อ 

 จ.ราชบุรี    70140 

นางสาวอนุธิดา  นวลสิ่ว 
นางสาวเบญจมาศ  จิตรามาศ 
นางสาวสายใจ  ชัยสิทธ์ิ  

ปวช. 2 สัตวศาสตร ์
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

14 ฟาร์มตรังโภคภัณฑ์ 
113/1 ม.6 
ต.นาตาล่วง  อ.เมือง 
จ.ตรัง  92000 

นายธีรพงษ์  ราชคงแก้ว 
นายเกียรติศักด์ิ  บางโรย 
นายธีรศักด์ิ  ศรีสุกใส 
นายธนาพร  พนาลี  

ปวช. 2 สัตวศาสตร ์
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

15 
บริษัท พี.เอส.คอนแทคท์
ฟาร์มมิ่งจ ากัด 

  99/9 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ   
  ต.ท่าวัง    อ.เมือง 

 จ.นครศรีธรรมราช  80000 

นายยศกร  สวนสนอง 
นายฐิติวัฒน์  คงรักษ์ 
นายตุลาการ  ศรีสุวรรณ 
นายปฏิพัทธ  ปรางเพ็ชร 
นายอุดมศักด์ิ  ศรีจันทร์ 

ปวช. 2 สัตวศาสตร์ 
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 
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รายช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชน  ท่ีประเมินคุณภาพผู้เรียน 

ที่ 
ชื่อสถานประกอบการ/

หน่วยงาน/ชุมชน 
ที่อยู ่ ชื่อผู้เรียนที่ถูกประเมิน ช้ัน ระดับความพึงพอใจ 

16 

ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ก
องค์การสง่เสริมกจิการโคนม
แห่งประเทศไทย 

160    ถนนมิตรภาพ   
ต.มิตรภาพ  อ.มวกเหล็ก 

จ.สระบุรี  18180   

นายปิยพงษ์  ยะโส 
นายสิทธิชัย  หวานแก้ว 
นายเฉลิมชัย  เนาวโคอักษร 

ปวช. 2 สัตวศาสตร ์
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

17 
ส านักงานปศุสัตว์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

288  ถนนราชด าเนิน 
ต.ในเมือง อ.ในเมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000 

นายกิตติศักด์ิ  อ่อนทอง 
นายศุภกิตต์ิ  นุ่มนวล 
นายสันติชัย  ไชยธรรม 
นายศุภวัฒน์  บุญสังข์ 

ปวส. 1 สัตวศาสตร ์
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

18 
ส านักงาน 

ปศุสัตว์อ าเภอฉวาง 

ปศุสัตว์อ าเภอฉวาง 

ต.ฉวาง  อ.ฉวาง   
จ.นครศรีธรรมราช  80150       

นายเจริญชนม์  แก้วแพรก 
นางสาวสายสุดา  อินทร์สุวรรณ 

ปวส. 1 สัตวศาสตร ์
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

19 หยาดฝน  เรืองศิริ 
607 ม.10  
ต.บ้านส้อง  อ.เวียงสระ 
จ.สุราษฎร์ธานี  84110 

นายเจนณรงค์  เพ็งสกุล 
ปวช. 2 

อุตสาหกรรมเกษตร 

รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

20 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่ง 

ตู้ ป.ณ. 6  
อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต  83110 

นายกายตะวัน  อ่อนแฮน 

นายกวีวัฒน์  สิงห์รัตน์ 
ปวช. 2 ประมง 

รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

21 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืดนครศรีฯ 

ตู้ ป.ณ. 8 หมู่ 6 
ต.กุแหระ   อ.ทุ่งใหญ่   
จ.นครศรีธรรมราช  80240         

นายธนาวัฒน์  สวนแก้ว 

นายธีรวัฒน์  ศักด์ิเพชร 
ปวช. 2 ประมง 

รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 
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รายช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชน  ท่ีประเมินคุณภาพผู้เรียน 

ท่ี 
ชื่อสถานประกอบการ/

หน่วยงาน/ชุมชน 
ท่ีอยู ่ ชื่อผู้เรียนท่ีถูกประเมิน ชั้น ระดับความพึงพอใจ 

22 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่งนครศรีฯ 

331  ม. 3 
ต.สิชล    อ.สชิล   
จ.นครศรธีรรมราช 80240    

นางสาวทัศนีย์  เต็กอ๋อตัง 
ปวส.1 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
รอผลจากการฝึกงานจาก
นักเรียน นักศึกษา 

23 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ า
จืด 
จังหวัดสตูล 

 70  ม. 7 
 ต.ก าแพง  อ.ละงู  จ.สตูล   

นายสุวนัท ข้อยีแซ่ 
ปวส.1 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
รอผลจากการฝึกงานจาก
นักเรียน นักศึกษา 

24 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ า
จืด 
จังหวัดตรัง 

 ต.นาโต๊ะหมิง  อ.เมือง   
 จ.ตรัง   92000   

นายวิวัฒน์  มิศกาชีพ 
ปวส.1 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
รอผลจากการฝึกงานจาก
นักเรียน นักศึกษา 

25 หจก. ไทยพัฒนา 2004 
69/1 ต.จันดี อ.ฉวาง 
จ.นครศรธีรรมราช 80250 

น.ส.ระวีวรรณ  คงกะพันธ ์
น.ส.พัชรี งามประดิษฐ์ 

ปวช. 2 การขาย 
รอผลจากการฝึกงานจาก
นักเรียน นักศึกษา 

26 
ร้านห้าหมื่นลา้น 
โมบาย 

57 ม.4  
ต.จันดี  อ.ฉวาง 
จ.นครศรธีรรมราช  80250 

น.ส.นัฐกาญจน์   วงศฤ์ทธิ ์
นางสาวชาริยา  สโมสร 
 

ปวช. 2 การขาย 
รอผลจากการฝึกงานจาก
นักเรียน นักศึกษา 

27 
ไอที พลาซ่า (ชิณวงศ์
คอมพิวเตอร์) 
 

151/138   ถนนพะเนียด   
ต.คลัง  อ.เมือง   
จ.นครศรธีรรมราช   80000 

น.ส.พรทิพย์  ฤทธิรงค ์
น.ส.ทัศนาวลัย วงศ์น้อย 

ปวช.2 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รอผลจากการฝึกงานจาก
นักเรียน นักศึกษา 

28 คลีนิกคอม 
366  ม. 2   
ต.ฉวาง  อ.ฉวาง   
จ.นครศรธีรรมราช  80250 

น.ส.พิมพ์ชนก  รติณัทธรกุล 
ปวช.2 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รอผลจากการฝึกงานจาก
นักเรียน นักศึกษา 
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รายช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชน  ท่ีประเมินคุณภาพผู้เรียน 

ท่ี 
ชื่อสถานประกอบการ/

หน่วยงาน/ชุมชน 
ท่ีอยู ่ ชื่อผู้เรียนท่ีถูกประเมิน ชั้น ระดับความพึงพอใจ 

29 ร้านซุปเปอร์ไอที 
210   ม. 2   
ต.ท่ายาง   อ.ทุ่งใหญ่   
จ.นครศรธีรรมราช  80240 

น.ส.วรรณวดี  กาฬจันโท  
น.ส.นัทธมน  พลายแก้ว 

ปวช.2 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รอผลจากการฝึกงานจาก
นักเรียน นักศึกษา 

30 ร้านบ้านคอม 
172/1    ม. 4   
ต.จันดี   อ.ฉวาง   
จ.นครศรธีรรมราช  80250       

นายเจนณรงค์  ธราพร  
นายวิทวัส  แก้วแกมจันทร์ 

ปวช.2 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รอผลจากการฝึกงานจาก
นักเรียน นักศึกษา 

31 เอ็น.ซี.คอมพิวเตอร์ 
482    ม. 4   
ต.จันดี    อ.ฉวาง   
จ.นครศรธีรรมราช  80250 

 น.ส.สุดารัตน์  ราพฤทธิ ์  
น.ส.นาฏอนงค์  พลสิงห ์

 นายราชศักด์ิ  ราชรักษ์ 

ปวส. 1 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รอผลจากการฝึกงานจาก
นักเรียน นักศึกษา 

32 
ครรชิต  คอม 
 

408/5    ม. 2   
 ต.ฉวาง   อ.ฉวาง   
จ.นครศรธีรรมราช  80150 

น.ส.รัตติยากร  ขุนทอง  
น.ส.นาฏศิลป์  ภักดีแก้ว 
น.ส.พิชญ์นันท์  ไชยสนธิ ์

ปวส. 1 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รอผลจากการฝึกงานจาก
นักเรียน นักศึกษา 

33 Banana  IT 
389 อาคารสหไทยพลาซ่าชั้น 3   
 ต.ทุ่งสง   อ.ทุ่งสง   
จ.นครศรธีรรมราช  80110 

นางสาวศิรวิรรณ  ยุชทัด  
นางสาวปาริชาติ  สุดใจ 

ปวส. 1 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รอผลจากการฝึกงานจาก
นักเรียน นักศึกษา 

34 อาร์ คอมพิวเตอร์ 
542/8   
ต.จันดี   อ.ฉวาง   
จ.นครศรธีรรมราช   80250 

นายภัทรพงศ์  เหมทานนท ์
นายสิทธิชัย  ธราพร 

ปวส. 1 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รอผลจากการฝึกงานจาก
นักเรียน นักศึกษา 

35 
วษท.นศ. 
 

244  ม.7 
ต.ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง 
จ.นครศรธีรรมราช  80250 

  นายณัฐพล  ดวงดี 
ปวส. 1 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รอผลจากการฝึกงานจาก
นักเรียน นักศึกษา 
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รายช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชน  ท่ีประเมินคุณภาพผู้เรียน 

ที่ 
ชื่อสถานประกอบการ/

หน่วยงาน/ชุมชน 
ที่อยู ่ ชื่อผู้เรียนที่ถูกประเมิน ช้ัน ระดับความพึงพอใจ 

36 
มายด์คอมพิวเตอร์ 

 
ต.จันดี    อ.ฉวาง   
จ.นครศรีธรรมราช    80250 

นายจตุพล  สุวรรเพ็ชร 
ปวส. 1 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

37 
บริษัทไทยนคร 

พาราวู้ดจ ากัด 

 

308    ม.9  ถ.จันดี-สวนขัน 

ต.ไสหร้า   อ.ฉวาง   
จ.นครศรีธรรมราช         

น.ส.อัจฉราพรรณ์  อุปลา  
น.ส.ทิพยรัตน์  แก้ขุ้ย 
น.ส.สุวนันท์  เพชรรัตน์ 

ปวช. 2 

การบัญชี 
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

38 
บริษัท ส. จันดีอินเตอร์วู้ด 
(1999) จ ากัด 

192  ม.7  ต.ฉวาง   อ.ฉวาง   
จ.นครศรีธรรมราช    80150   

นางสาวยุวธิดา  วิไล 
ปวช. 2 

การบัญชี 
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

39 
ส านักงานตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช 

 ต.จันดี    อ.จันดี   
 จ.นครศรีธรรมราช  80250   
 

น.ส.ปิยะรัตน์  รามนต์  
น.ส.รัตนากร  หมื่นวิชิตร 

ปวช. 2 

การบัญชี 
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

40 
สหกรณ์เครดิต 

ยูเน่ียน ศูนย์กลางละอายจ ากัด 

32    ม.8   
ต.ละอาย   อ.ฉวาง   
จ.นครศรีธรรมราช  80250 

น.ส.สุดารัตน์  สุขแก้ว  
น.ส.พัชรี  วงศ์พิพันธ์ 
น.ส.รุ่งทอง  มีเสน 

ปวช. 2 

การบัญชี 
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

41 ส านักงานเกษตรอ าเภอฉวาง 
ถ.ภักดีราษฎร์  ม.2 

ต.ฉวาง  อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช   
น.ส.ระวีวรรณ  ยอดมณี 
น.ส.เบญญาภา  ชูราษฎร ์

ปวช. 2 

การบัญชี 
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 
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รายช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชน  ท่ีประเมินคุณภาพผู้เรียน 

ที่ 
ชื่อสถานประกอบการ/

หน่วยงาน/ชุมชน 
ที่อยู ่ ชื่อผู้เรียนที่ถูกประเมิน ช้ัน ระดับความพึงพอใจ 

42 
เทศบาลต าบล 

หลักช้าง 
285  ม.5  ต.หลักช้าง  อ.ช้างกลาง 

จ.นครศรีธรรมราช  80250 
น.ส.ดอกแก้ว  ผาสุข 

ปวช. 2 

การบัญชี 
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

43 
ส านักกองทุนสงเคราะห์การ
ท าสวนยาง 

97   ม.9 ต.นาบอน   อ.นาบอน   
จ.นครศรีธรรมราช  80850    

น.ส.กมลชนก  คงจันทร์ 
ปวช. 2 

การบัญชี 
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

44 

บริษัทเพชรทองค าการ
บัญชีจ ากัด 
 

22/ 8 – 9  ถนนยุทธศาสตร์ 
ต.ปากแพรก  อ.ทุ่งสง   
จ.นครศรีธรรมราช        

น.ส.พิมพ์ชนก  สระแก้ว 
น.ส.กวินธิดา  บุญมาก 

ปวส.1 

การบัญชี 
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

45 

บริษัทอีซูซุนคร 

มอเตอร์เซลล์ (1991) สาขา
จันดี 

298    ม.3   
ต.จันดี    อ.ฉวาง   
จ.นครศรีธรรมราช  80250 

น.ส.นภสร  ประเสริฐสุข 
ปวส.1 

การบัญชี 
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

46 
องค์การสวนยาง 

นาบอน 

79 ม.16  ต.ช้างกลาง   
อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ 

80220 

น.ส.ณีรนุช  เทพทอง 
น.ส.รจสุคนธ์  ชูนาค 

ปวส.1 

การบัญชี 
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 

47 
ธนาคารออมสิน 

สาขาจันดี 

73    ม.3  
ต.จันดี   อ.ฉวาง   
จ.นครศรีธรรมราช  80250 

น.ส.สุนิสา  จูดเดช  
น.ส.ณัฐรดี  แก้วมณี 

ปวส.1 

การบัญชี 
รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน นักศึกษา 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตัวบ่งชี้ แบบที่  1.2/2 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน งานหลักสูตร/แผนกวิชา/ 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

จ านวนผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ แต่ละด้าน 

ต้ังแต่ 3.51-5.00  (คน) 
จ านวนผู้เรียนที่มี

ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจ รวมเฉลี่ยทั้ง 3 

ด้าน(คน) 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

ที่ถูกประเมิน 

(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
ด้านคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

ด้านสมรรถนะหลักและ 

สมรรถนะทั่วไป 
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

ปวช.    ชั้นปีที่ 1 

รอผลจากการฝึกงาน
จากนักเรียน 
นักศึกษา 

     

          ชั้นปีที่ 2       

          ชั้นปีที่ 3       

รวม ปวช.       

ปวส.    ชั้นปีที่ 1       

          ชั้นปีที่ 2       

รวม ปวส.       

รวมเฉลี่ยทั้งหมด       

 

ผู้กรอกข้อมูล  สิรินาฎ  ล่องจิตต์ธรรม 
     (นางสาวสิรินาฎ  ล่องจิตต์ธรรม) 

     วันที่  20 พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตัวบ่งชี้ แบบที่  1.3/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชพี งานวัดผล/แผนกวิชา/งานทะเบียน 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

แบบสรุปผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ  ปวช.   ปีการศึกษา  2556 

ประเภทวิชา 

           
 

             สาขางาน 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมดที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุก

รายวิชา (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่เข้ารับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่ผ่าน
การประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

(คน) 

ร้อยละของผู้ผ่านการ
การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพเทียบกับผู้เรียน
ทั้งหมดที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชา 

เกษตรกรรม 

    -  พืชศาสตร์ 5 5 5 5 100.00 

    -  สัตวศาสตร์ 10 10 10 10 100.00 

    -  ประมง 7 7 7 6 85.71 

   -  อุตสาหกรรมเกษตร - - - - - 

   -  ช่างเกษตร 10 10 9 9 100.00 

รวม 32 32 31 30 96.78 
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ประเภทวิชา 

           
 

             สาขางาน 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมดที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุก

รายวิชา (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่เข้ารับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่ผ่าน
การประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

(คน) 

ร้อยละของผู้ผ่านการ
การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพเทียบกับผู้เรียน
ทั้งหมดที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชา 

พาณิชยกรรม 
    -  บัญชี 9 9 9 9 100.00 
    -  การตลาด 4 4 3 3 100.00 
    -  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 9 9 9 100.00 
รวม 22 22 21 21 100.00 

รวม ปวช.3  ทั้งหมด 54 54 52 51 98.08 
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แบบสรุปผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ระดับ  ปวส.   ปีการศึกษา  2556 

ประเภทวิชา 

           
 

             สาขาวิชา 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมดที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุก

รายวิชา (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่เข้ารับ
การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ(คน) 

ร้อยละของผู้ผ่านการ 

การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพเทียบกับผู้เรียน

ทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชา 

เกษตรกรรม 

    -  พืชศาสตร์ 2 2 2 2 100 

    -  สัตวศาสตร์ 5 5 5 5 100 

    -  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 4 4 4 4 100 

    -  อุตสาหกรรมเกษตร - - - - - 

รวม 11 11 11 11 100 

พาณิชยกรรม 
   -  บัญชี 1 1 1 1 100 

   -  การตลาด 1 1 1 1 100 
   -  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 9 9 9 100 
รวม  11 11 11 11 100 

รวม ปวส.2 ทั้งหมด 22 22 22 22 100 

 

ผู้กรอกข้อมูล สุจิรา  สายนาค 
    (นางสุจิรา  สายนาค) 

   วันที่  20 พฤษภาคม 2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตัวบ่งชี้ แบบที่  1.4/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยะดับชาติขึ้นไป 

งานวัดผล/แผนกวิชา 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
แบบสรุปผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) 

ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยะดับชาติขึ้นไป   ระดับ ปวช.   ปีการศึกษา  2556 

ประเภทวิชา 

           
 
          

                                                     
                 สาขางาน       

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
เข้ารับการ

ทดสอบ (คน) 

จ านวนผู้เรียน
ที่เข้ารับ

ทดสอบ (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้น
ไป (คน) 

วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา(V-NET) ต้ังแต่
ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
เทียบกับจ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ 

วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป 

จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา(V-NET) 
ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้น

ไป (คน) 
;วิชาความรู้วิชาชีพพื้นฐาน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา(V-NET) ต้ังแต่
ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
เทียบกับจ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ 

วิชาความรู้วิชาชพีพื้นฐาน 
เกษตรกรรม 

    -  พืชศาสตร์ 6 6 5 3 50.00 2 33.34 

    -  สัตวศาสตร์ 10 10 10 3 30.00 4 40.00 

    -  ประมง 9 9 6 2 22.23 1 11.12 

    -  อุตฯเกษตร - - - - - - - 

    -  ช่างเกษตร 11 11 10 1 9.09 1 9.09 

รวม 36 36 31 9 25.00 8 22.23 
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ประเภทวิชา 

           
 
             

                                                    
 
               

         สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
เข้ารับการ

ทดสอบ (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้ารับทดสอบ 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา(V-NET) 
ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้น

ไป (คน) 
วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปเทียบกับ

จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป 

จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา(V-NET) 
ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้น

ไป (คน) 
;วิชาความรู้วิชาชีพพื้นฐาน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปเทียบกับ

จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

;วิชาความรู้วิชาชีพพื้นฐาน 
พาณิชยกรรม 

    -  บัญชี 8 8 8 5 62.50 4 50.00 

    -  การตลาด 4 4 3 - - - - 

    -  คอมฯธุรกิจ 10 10 8 5 50.00 3 30.00 

รวม 22 22 19 10 45.46 7 31.82 

รวม ปวช.ทั้งหมด 58 58 50 19 32.76 15 25.87 
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แบบสรุปผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) 

ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยะดับชาติขึ้นไป  ระดับ ปวส.   ปีการศึกษา  2556 

ประเภทวิชา 

           
 
             

                                                                   
           
       

         สาขาวิชา 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า
รับการทดสอบ 

(คน) 

จ านวนผู้เรียน
ที่เข้ารับ

ทดสอบ (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา(V-NET) 
ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

ขึ้นไป (คน) 
วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-NET) 

ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไปเทียบกับจ านวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเขา้

ทดสอบ 
วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป 

จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา(V-NET) 
ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

ขึ้นไป (คน) 
;วิชาความรู้วิชาชีพ

พื้นฐาน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา(V-NET) ต้ังแต่
ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบ
กับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน

เข้าทดสอบ 
;วิชาความรู้วิชาชีพพื้นฐาน 

เกษตรกรรม        

    -  พืชศาสตร์ 2 2 2 - - - - 

    -  สัตวศาสตร์ 5 5 5 3 60.00 4 80.00 

    -  ประมง 4 4 4 - - - - 

    -  อุตฯเกษตร - - - - - - - 

รวม 11 11 11 3 27.28 4 36.37 
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ประเภทวิชา 

           
 
             

                   
                                                       
            

                สาขาวิชา 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า
รับการทดสอบ 

(คน) 

จ านวนผู้เรียน
ที่เข้ารับ

ทดสอบ (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา(V-NET) 
ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

ขึ้นไป (คน) 
วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V- NET )
ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไปเทียบกับจ านวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเขา้

ทดสอบ 
วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป 

จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา(V-NET) 
ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

ขึ้นไป (คน) 
วิชาความรู้วิชาชพี

พื้นฐาน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา(V- NET )ต้ังแต่
ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบ
กับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน

เข้าทดสอบ 
วิชาความรู้วิชาชพีพื้นฐาน 

พาณิชยกรรม 

    -  บัญชี 1 1 1 1 100.00 1 100.00 

    -  การขาย/ 
       การตลาด 

1 1 1 - - 1 100.00 

    -  คอมฯธุรกิจ 9 9 9 7 77.78 7 77.78 

รวม 11 11 11 8 72.73 9 81.82 

รวม ปวส. ทั้งหมด 22 22 22 11 50.00 13 59.09 

 

ผู้กรอกข้อมูล สุจิรา  สายนาค 
     (นางสุจิรา  สายนาค) 

    วันที่  20 พฤษภาคม 2557 
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เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตัวบ่งชี้ แบบที่  1.5/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยะดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

งานวัดผล/แผนกวิชา 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

แบบสรุปผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยะดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   ระดับ ปวช.   ปีการศึกษา  2556 

ประเภทวิชา 

 
 
 
 

สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า
รับการทดสอบ 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้ารับทดสอบ 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา(V-NET) 
ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ (คน) 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-NET)ต้ังแต่ค่าเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
เทียบกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเขา้

ทดสอบ 
เกษตรกรรม 

    -  พืชศาสตร์ 6 6 5 2 33.34 

    -  สัตวศาสตร์ 10 10 10 5 50.00 

    -  ประมง 9 9 6 2 22.23 

    -  อุตสาหกรรมเกษตร - - - - - 

    -  ช่างเกษตร 11 11 10 4 36.37 

รวม 36 36 31 13 36.12 
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ประเภทวิชา 

           
 
             

                                                      
สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า
รับการทดสอบ 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้ารับทดสอบ 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา(V-NET) 
ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ (คน) 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-NET)ต้ังแต่ค่าเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
เทียบกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเขา้

ทดสอบ 
พาณิชยกรรม      

    -  บัญชี 8 8 8 4 50.00 

    -  การขาย 4 4 3 - - 

    -  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 8 4 40.00 

รวม 22 22 19 8 36.37 

รวม ปวช.ทั้งหมด 58 58 50 21 36.21 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสรุปผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยะดับชาติขึ้นไป   ระดับ ปวส.   ปีการศึกษา  2556 

ประเภทวิชา 
 
 
 

สาขาวิชา 

จ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้ารับ
การทดสอบ (คน) 

จ านวนผู้เรียนท่ี
เข้ารับทดสอบ 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา(V-NET) 
ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ (คน) 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา(V-NET)ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาองักฤษเทียบกับ
จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ 

เกษตรกรรม 
    -  พืชศาสตร์ 2 2 2 - - 
    -  สัตวศาสตร์ 5 5 5 2 40.00 
    -  ประมง 4 4 4 1 25.00 
    -  อุตสาหกรรมเกษตร - - - - - 
รวม 11 11 11 3 27.28 
พาณิชยกรรม 
    -  บัญช ี 1 1 1 1 100.00 
    -  การตลาด 1 1 1 1 100.00 
    -  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 9 9 4 44.45 
รวม 11 11 11 6 54.55 

รวม ปวส.ท้ังหมด 22 22 22 9 40.91 
 

ผู้กรอกข้อมูล สุจิรา  สายนาค 
       (นางสุจิรา  สายนาค) 

       วันที่  20 พฤษภาคม 2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตัวบ่งชี้ แบบที่  1.6/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 
ร้อยละของผู้เรียนที่ผา่นเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชพี  หรอืหน่วยงาน 
ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง 

งานวัดผล/แผนกวิชา 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

แบบสรุปผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชพีของสถาบันคุณวุฒิวิชาชพี  หรอืหน่วยงาน 
ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง  ระดับ ปวช.   ปีการศึกษา................................................. 

ประเภทวิชา 
      
 
 

                   สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด(คน) 

จ านวนผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้ารับ
การทดสอบ(คน) 

จ านวนผู้เรียนท่ีเข้ารับ
ทดสอบ(คน) 

จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ  หรือหน่วยงาน 
ท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในอาชีวศึกษารับรอง(คน) 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ  หรือหน่วยงาน 
ท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

อาชีวศึกษารับรองเทียบกับจ านวนผู้เรียน
ท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ 

เกษตรกรรม 
    - พืชศาสตร์      
    - สัตวศาสตร์      
    - ประมง      
    - อุตสาหกรรมเกษตร      
    - ช่างเกษตร      
รวม      

ผู้กรอกข้อมูล สุจิรา  สายนาค 
        (นางสุจิรา  สายนาค) 

      วันที่  20 พฤษภาคม 2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตัวบ่งชี้ แบบที่  1.7/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า งานทะเบียน/แผนกวิชา 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

แบบสรุปผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  ระดับ ปวช.   ปีการศึกษา.. 2556 

ประเภทวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน 

แรกเข้าท้ังหมด(คน) 

จ านวนผู้เรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์ตาม

หลักสูตร(คน) 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์ตาม
หลักสูตรเทียบกับจ านวน
นักศึกษาแรกเข้าท้ังหมด 

จ านวนผู้เรียนท่ีไม่จบ
การศึกษาตามเกณฑ์ตาม

หลักสูตร 
(คน) 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีไม่จบ
การศึกษาตามเกณฑ์ตาม
หลักสูตรเทียบกับจ านวน
นักศึกษาแรกเข้าท้ังหมด 

เกษตรกรรม 

พืชศาสตร ์ 7 7 100 - - 
สัตวศาสตร ์ 13 9 69.23 4 30.77 
ประมง 13 6 46.15 7 53.85 
ช่างกลเกษตร 13 5 38.46 8 61.54 
อุตสาหกรรมเกษตร - - - - - 

รวม  ปวช. เกษตรกรรม 46 27 58.70 19 41.30 

พาณิชยกรรม 
บัญช ี 11 9 81.82 2 18.18 
การขาย 6 3 50 3 5 
คอมพิวเตอร์ 11 9 81.82 2 18.18 

รวม ปวช. พาณิชยกรรม 28 21 75 7 25 
รวม ปวช.ท้ังหมด 74 48 64.86 26 35.14 

                                                                                                                                                                                 ผู้กรอกข้อมูล  อัญชลี  รักขาว 

                          (นางอัญชลี  รักขาว) 
                              วันที่  20  พฤษภาคม 2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9 ตัวบ่งชี้ แบบที่  1.7/2 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า งานทะเบียน/แผนกวิชา 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

แบบสรุปผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  ระดับ ปวส.   ปีการศึกษา.2556 

ประเภทวิชา สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียน 

แรกเข้าท้ังหมด(คน) 

จ านวนผู้เรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์ตาม

หลักสูตร(คน) 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์ตาม
หลักสูตรเทียบกับจ านวน
นักศึกษาแรกเข้าท้ังหมด 

จ านวนผู้เรียนท่ีไม่จบ
การศึกษาตามเกณฑ์ตาม

หลักสูตร 
(คน) 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีไม่จบ
การศึกษาตามเกณฑ์ตาม
หลักสูตรเทียบกับจ านวน
นักศึกษาแรกเข้าท้ังหมด 

เกษตรกรรม 

พืชศาสตร ์ 3 2 66.67 1 33.33 
สัตวศาสตร ์ 7 6 85.71 1 14.29 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 4 4 100 - - 
อุตสาหกรรมเกษตร - - - - - 

รวม ปวส. เกษตรกรรม 14 12 85.71 2 14.29 

พาณิชยกรรม 
บัญช ี 1 1 100 - - 
การตลาด 2 1 50 1 50 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 9 90 1 10 

รวม ปวส. พาณิชยกรรม 13 11 84.62 2 15.39 
รวม ปวส.ท้ังหมด 27 23 85.16 4 14.81 

                 

                                                                                                                                                                                         ผู้กรอกข้อมูล  อัญชลี  รักขาว 

                          (นางอัญชลี  รักขาว) 
                              วันที่  20  พฤษภาคม 2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตัวบ่งชี้ แบบที่  1.8/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรอืศึกษาต่อภายใน 1 ปี งานแนะแนว/แผนกวิชา 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

แบบสรุปผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  หรอืประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี    ปีการศึกษา......2556........ 

ระดับชั้น ประเภทวิชา 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การ 
ศึกษา 
ทั้งหมด
(คน) 

ศึกษาต่อ ท างาน 
 

ประกอบอาชีพอสิระ 
 

รวม 
ตรงสาขาที่จบ ไม่ตรงสาขา ตรงสาขาที่จบ ไม่ตรงสาขา ตรงสาขาที่จบ ไม่ตรงสาขา ตรงสาขาที่จบ ไม่ตรงสาขา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปวช. 3 
เกษตรกรรม 37 26 20 76.92 - - 3 11.54 - - 3 11.54 - - 26 100 - - 
พาณิชกรรม 55 39 27 69.23 8 20.51 - - - - - - 4 10.25 27 69.23 12 30.76 

รวม ปวช. 3 92 65 47 72.30 8 12.31 3 4.61 - - 3 4.61 4 6.15 53 81.54 12 18.46 

ปวส. 2 
เกษตรกรรม 17 13 7 53.85 - - - - - - 5 38.46 1 7.69 12 92.31 1 7.69 
พาณิชกรรม 23 21 5 23.80 1 4.76 7 33.33 4 19.04 2 9.52 2 9.52 14 66.66 7 33.33 

รวม ปวส. 2 40 34 12 35.29 1 2.94 7 20.59 4 11.76 7 20.59 3 8.82 26 76.47 8 23.53 
รวมทั้งหมด 132 99 59 59.59 9 9.09 10 10.10 4 4.04 10 10.10 7 7.07 79 79.80 20 20.20 

 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 
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ระดับชั้น 
ประเภท

วิชา 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การ 
ศึกษา 
ท้ังหมด
(คน) 

ผู้ว่างงาน ไม่ได้ศึกษาต่อ ผู้ที่มีงานท าอยู่ก่อนแลว้ รวม 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ปวช. 3 
เกษตรกรรม 37 26 - - 6 23.08   6 23.08 

พาณิชกรรม 55 39 - - 4 10.25 - - 4 10.25 

รวม ปวช. 3 92 65 - - 10 15.38 - - 10 15.38 

ปวส. 2 
เกษตรกรรม 17 13 - - 6 46.15 - - - - 
พาณิชกรรม 23 21 - - 15 71.42 - - 15 71.42 

รวม ปวส. 2 40 34 - - 21 61.76 - - 15 44.12 

รวม ทั้งหมด 132 99 - - 31 31.31 - - 25 25.25 

 

                                                                                                                                                                                          ผู้กรอกข้อมูล  อัญชลี  รักขาว 

                          (นางอัญชลี  รักขาว) 
                              วันที่  20  พฤษภาคม 2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตัวบ่งชี้ แบบที่  1.8/2 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรอืศึกษาต่อภายใน 1 ปี งานแนะแนว/แผนกวิชา 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
แบบสรุปผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  หรอืประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี  ระดับ ปวช.  ปกีารศึกษา.....2556........ 

ประเภท
วิชา 

สาขางาน 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การ 
ศึกษา 
ท้ังหมด
(คน) 

ศึกษาต่อ ท างาน 
 

ประกอบอาชีพอสิระ 

 

รวม 

ตรงสาขาท่ีจบ ไม่ตรงสาขา ตรงสาขาท่ีจบ ไม่ตรงสาขา ตรงสาขาท่ีจบ ไม่ตรงสาขา ตรงสาขาท่ีจบ ไม่ตรงสาขา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เกษตรกรรม 

พืชศาสตร์ 13 8 8 100 - - - - - - - - - - 8 100 - - 
สัตวศาสตร์ 11 9 8 88.88 - - - - - - 1 11.11 - - 9 100 - - 
ประมง 5 2 1 50.00 - - 1 50.00 - - - - - - 2 100 - - 
อุตฯเกษตร 4 3 2 66.66 - - 1 33.33 - - - - - - 3 100 - - 
ช่างเกษตร 4 4 1 25.00 - - 1 25.00 - - 2 50.00 - - 4 100 - - 

รวม 37 26 20 76.92 - - 3 11.54 - - 3 11.54 - - 26 100 - - 

พาณิชกรรม 

บัญช ี 14 13 11 84.61 1 7.69 - - - - - - 1 7.69 11 84.61 2 15.38 
การขาย 8 5 3 60.00 2 40.00 - - - - - - - 0.00 3 60.00 2 40.00 
คอมฯธุรกิจ 33 21 13 61.90 5 23.80 - - - - - - 3 14.28 13 61.90 8 38.09 

รวม 55 39 27 69.23 8 20.51 - - - - - - 4 10.25 27 69.23 12 30.76 
รวม ระดับ ปวช. ทั้งหมด 92 65 47 72.30 8 12.31 3 4.61 - - 3 4.61 4 6.15 53 81.54 12 18.46 
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ประเภทวิชา สาขางาน 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การ 
ศึกษา 
ท้ังหมด
(คน) 

ผู้ว่างงาน ไม่ได้ศึกษาต่อ ผู้ที่มีงานท าอยู่ก่อนแลว้ รวม 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

เกษตรกรรม 

พืชศาสตร ์ 13 8 - - - - -  - - 

สัตวศาสตร ์ 11 9 - - 1 11.11 -  1 11.11 

ประมง 5 2 - - 1 50.00 -  1 50.00 

อุตฯเกษตร 4 3 - - 1 33.33 -  1 33.33 

ช่างเกษตร 4 4 - - 3 75.00 -  3 75.00 

รวม 37 26 - - 6 23.08   6 23.08 

พาณิชกรรม 
บัญช ี 14 13 - - 1 7.69 - - 1 7.69 

การขาย 8 5 - - - 0.00 - - - 0.00 

คอมฯธุรกิจ 33 21 - - 3 14.28 - - 3 14.28 

รวม 55 39 - - 4 10.25 - - 4 10.25 

รวม ระดับ ปวช.ทั้งหมด 92 65 - - 10 15.38 - - 10 15.38 

 

                         ผู้กรอกข้อมูล (นางสาวประทุมพร  จงจิตต์) 
                                                                (นางสาวนฤมล  ตรีตรง) 

                                                                                                                                                                             วันที่  31  มกราคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตัวบ่งชี้ แบบที่  1.8/3 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรอืศึกษาต่อภายใน 1 ปี งานแนะแนว/แผนกวิชา 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

แบบสรุปผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  หรอืประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี  ระดับ ปวส.  ปกีารศึกษา  2556 

ประเภท
วิชา 

สาขางาน 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การ 
ศึกษา 
ท้ังหมด
(คน) 

ศึกษาต่อ ท างาน 
 

ประกอบอาชีพอสิระ 

 

รวม 

ตรงสาขาท่ีจบ ไม่ตรงสาขา ตรงสาขาท่ีจบ ไม่ตรงสาขา ตรงสาขาท่ีจบ ไม่ตรงสาขา ตรงสาขาท่ีจบ ไม่ตรงสาขา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เกษตรกรรม 
พืชศาสตร์ 7 7 4 57.14 - - - - - - 3 42.85 - - 7 100 - - 
สัตวศาสตร์ 4 3 1 33.33 - - - - - - 1 33.33 1 33.33 2 66.66 1 33.33 
เพาะเลี้ยงฯ 6 3 2 66.66 - - - - - - 1 33.33 - - 3 100 - - 

รวม 17 13 7 53.85 - -  - - - 5 38.46 1 7.69 12 92.31 1 7.69 

พาณิชกรรม 
บัญชี 9 7 2 28.57 - 0.00 3 42.85 - 0.00 1 14.28 1 14.28 6 85.71 1 14.28 
การตลาด 2 2 2 100 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 2 100 - 0.00 
คอมฯธุรกิจ 12 12 1 8.33 1 8.33 4 33.33 4 33.33 1 8.33 1 8.33 6 50.00 6 50.00 

รวม 23 21 5 23.80 1 4.76 7 33.33 4 19.04 2 9.52 2 9.52 14 66.66 7 33.33 

รวม ระดบั ปวส.ทั้งหมด 40 34 12 35.29 1 2.94 7 20.59 4 11.76 7 20.59 3 8.82 26 76.47 8 23.53 
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ประเภทวิชา สาขางาน 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การ 
ศึกษา 
ท้ังหมด
(คน) 

ผู้ว่างงาน ไม่ได้ศึกษาต่อ ผู้ที่มีงานท าอยู่ก่อนแลว้ รวม 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

เกษตรกรรม 
พืชศาสตร์ 7 7 - - 3 42.85 - - - - 

สัตวศาสตร์ 4 3 - - 2 66.66 - - - - 

เพาะเลี้ยงฯ 6 3 - - 1 33.33 - - - - 

รวม 17 13 - - 6 46.15 - - - - 

พาณิชกรรม 
บัญชี 9 7 - - 5 71.42 - - 5 71.42 

การตลาด 2 2 - - - 0.00 - - - 0.00 

คอมฯธุรกิจ 12 12 - - 10 83.33 - - 10 83.33 

รวม 23 21 - - 15 71.42 - - 15 71.42 

รวม ระดับ ปวส.ทั้งหมด 40 34 -  21 61.76 - - 15 44.12 

 

                                                                                                                                                             ผู้กรอกข้อมูล (นางสาวประทุมพร  จงจิตต์) 
(นางสาวนฤมล  ตรีตรง)                                                                                                                                                       

วันที่  31  มกราคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตัวบ่งชี้ แบบที่  1.8/4 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรอืศึกษาต่อภายใน 1 ปี งานแนะแนว/แผนกวิชา 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี  ปีการศึกษา  2556 

ที่ ช่ือ-ชื่อสกุล 
ได้งาน

ท า 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

ศึกษาต่อ ว่างงาน 

ไม่
สามารถ
ติดต่อได้ 

รายชื่อสถานประกอบการ/ที่อยู่สถานทีท่ี่
ประกอบอาชีพอสิระ/สถาบันการศึกษาที่ศึกษา

ต่อ 

หมายเหตุ 

1 นายกมลพร  สุดสาย      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ สาขาพืชศาสตร ์

2 นายวรุณฤทธ์ิ  น้อยหีด      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ สาขาพืชศาสตร ์

3 นายวิทธวัฒน์  สวัสดี      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ สาขาพืชศาสตร ์

4 นายธนวัฏ  ชูแก้วงาม      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ สาขาพืชศาสตร ์

5 นายสมเกียรติ  ทองแท้      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ สาขาพืชศาสตร ์

6 นายสันทัศน์  สุดสาย      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ สาขาพืชศาสตร ์

7 นายวุฒิชัย  รักษายศ      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ สาขาพืชศาสตร ์

8 น.ส.กชกร  สโมสร       ม. ราชมงคลศรีวิชัยนครศรีฯ (ทับควาย) สาขาพืชศาสตร ์

9 น.ส.กนกวรรณ  ศรีแก้วณวรรณ      ม. ราชมงคลศรีวิชัยนครศรีฯ (ทับควาย) สาขาสัตวศาสตร์ 
10 นายกิตติศักด์ิ  อ่อนทอง      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ สาขาสัตวศาสตร์ 
11 นายเจริญชนม์  แก้วแพรก      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ สาขาสัตวศาสตร์ 
12 น.ส.ปรียานุช  พรหมทอง      39 ม.2 ต. กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ ท าสวนยาง 
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ที่ ช่ือ-ชื่อสกุล 
ได้งาน

ท า 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

ศึกษาต่อ ว่างงาน 

ไม่
สามารถ
ติดต่อได้ 

รายชื่อสถานประกอบการ/ที่อยู่สถานทีท่ี่
ประกอบอาชีพอสิระ/สถาบันการศึกษาที่ศึกษา

ต่อ 

หมายเหตุ 

13 นายวรัญญู  วงศ์ค าจันทร ์      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ สาขาสัตวศาสตร์ 
14 นายศุภกิตต์  นุ่มนวล      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ สาขาสัตวศาสตร์ 
15 นายศุภวัฒน์  บุญสังข์        ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ สาขาสัตวศาสตร์ 
16 นายสันติชัย  ไชยธรรม      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ สาขาสัตวศาสตร์ 
17 น.ส.สายสุดา  อินทร์สุวรรณ       ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ สาขาสัตวศาสตร์ 
18 นายจักรพรรดิ  จันทร์แจ่มศร ี      26 ม.3 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีฯ ท าสวนยาง 
19 นายอรรถนนท์  ทองค ายาน      โรงแรมกระบี่รสีอร์ท เจ้าหน้าท่ีดูแลสวน 
20 นายชนบดี  วาสันต์      ม.ราชมงคลศรีวิชัยนครศรีฯ (ไสใหญ่)   สาขาช่างกลพิธาน 

21 นายศักดาวุฒิ  มณีสม       12 ม.3 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน  จ.นครศรีฯ ท าสวนยาง 
22 นายทรงกรด  มาศสุวรรณ      ม. ราชมงคลศรีวิชัยนครศรีฯ (ทับควาย) สาขาอาหารและโภชนาการ 

23 น.ส.อรัญญา  แก้วกูล      โรงแรมกระบี่รสีอร์ท ผู้ช่วยกุ๊ก 
24 นายอภิสิทธ์ิ  แก้วพรรณราย      ม. ราชมงคลศรีวิชัยนครศรีฯ (ทับควาย) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร 
25 น.ส.อรกา  จงจิตร      305 ม.6 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ ท าสวนยาง 

26 น.ส.ญาณานนท์  ชัยเพชร       ม. ราชมงคลศรีวิชัยนครศรีฯ (ทับควาย) สาขาพืชศาสตร ์

27 น.ส.รุ่งนภา  ยะโส      ม. ราชภัฏนครศรีธรรมราช  สาขาการจัดการทั่วไป 

28 น.ส.อัญชลี  ดารา      ม. ราชภัฏภูเก็ต สาขาการบัญชี 
29 น.ส.ชุติกาญจน์ ราชรักษ์      ม รัตนบัณฑิต  สาขาการบัญชี 
30 น.ส.ณัฐฐินันท์  คงรักษ ์      ม. ราชภัฏภูเก็ต สาขาการบัญชี 
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ที่ ช่ือ-ชื่อสกุล 
ได้งาน

ท า 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

ศึกษาต่อ ว่างงาน 

ไม่
สามารถ
ติดต่อได้ 

รายชื่อสถานประกอบการ/ที่อยู่สถานทีท่ี่
ประกอบอาชีพอสิระ/สถาบันการศึกษาที่ศึกษา

ต่อ 

หมายเหตุ 

31 น.ส.นีรนุช  เทพทอง      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ สาขาการบัญชี 
32 น.ส.นภสร  ประเสริฐสุข      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ สาขาการบัญชี 
33 น.ส.บุปผา  บางโรย       22 ม.7 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ ท าสวนยาง 

34 น.ส.พิมพ์ชนก  สระแก้ว      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ สาขาการบัญชี 
35 น.ส.รสสุคนธ์  ชูนาค      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ สาขาการบัญชี 
36 น.ส.วิมลรัตน์  รักแก้ว      ว. เกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สาขาการบัญชี 
37 น.ส.สุนิสา  จูดเดช      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ สาขาการบัญชี 
38 น.ส.อัจฉราพรรณ  บุญมาก      ม. ราชภัฏสรุาษฎร์ธานี  ครุศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) 
39 น.ส.กวินธิดา  บุญมาก       ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ สาขาการบัญชี 
40 นายฉัตรชัย  ยะโส      ว.ศิลปหัตถกรรมนครศรีฯ  สาขาจิตรกรรม 

41 น.ส.เสาวลักษณ์  ชูยงค์       ม. ราชภัฏนครศรีธรรมราช  สาขาการตลาด 

42 น.ส.กัลยรัตน์  จันทร์ส่งแสง      ม. ราชภัฏสรุาษฎร์ธานี  สาขาคอมพิวเตอร์ 
43 น.ส.สุดารัตน์  มโนสวัสด์ิ      ม. ราชภัฏสรุาษฎร์ธานี  สาขาการตลาด 

44 น.ส.สุปรียา  เสนามิตร      ม.ราชมงคลศรีวิชัยนครศรีฯ (ไสใหญ่)   สาขาการตลาด 

45 น.ส.กัณหา  ศิลปะรัศมี       ม. รามค าแหง   สาขารัฐศาสตร ์

46 น.ส.กานดา  ทองศักด์ิ       ม. ราชภัฏธนบุรี   สาขาการจัดการ 

47 น.ส.ชิดชนก  จรพงศ์       ม. ราชภัฏนครศรีธรรมราช  สาขานิเทศศาสตร์ 
48 น.ส.ธิดารัตน์  กลับอ าไพ      ม. รามค าแหง   สาขารัฐศาสตร ์
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ที่ ช่ือ-ชื่อสกุล 
ได้งาน

ท า 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

ศึกษาต่อ ว่างงาน 

ไม่
สามารถ
ติดต่อได้ 

รายชื่อสถานประกอบการ/ที่อยู่สถานทีท่ี่
ประกอบอาชีพอสิระ/สถาบันการศึกษาที่ศึกษา

ต่อ 

หมายเหตุ 

49 น.ส.นิศารัตน์  ไชยธรรม      26 ม.7 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ ท าสวนยาง 

50 น.ส.ปริชาติ สุดใจ      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ  

51 น.ส.ปิยรัตน์  เสนทอง      ม. รามค าแหง   สาขารัฐศาสตร ์

52 น.ส.พิชญ์นันท์  ไชยสนธ์ิ      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ  

53 นายภานุสิทธ์ิ  โภชนาธาร      122 ม.4 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ ท าสวนยาง 

54 น.ส.รัตติยากร  ขุนทอง      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ  

55 นายราชศักด์ิ  ราชรักษ์       ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ  

56 น.ส.ศิริวรรณ ยุชทัด      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ  

57 น.ส.นาฏศิลป์  ภักดีแก้ว      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ  

58 น.ส.นาฏอนงค์  พลสิงห ์      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ  

59 น.ส.น้ าทอง  ไชยฤกษ์      ม. รามค าแหง   สาขารัฐศาสตร ์

60 น.ส.บุศรา  บรรจบ       15 ม.7 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ  ท าสวนยาง 
61 นายภัทรพงศ์  เหมทานนท์      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ  

62 นายวิทวัส  แก้วแกมจันทร์      ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ  

63 น.ส.วิภารัตน์  คงแป้น      ม. รามค าแหง    

64 น.ส.สุดารัตน์  ราพฤทธ์ิ       ว. เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ  

65 น.ส.จรรยา  ศรีอินทร์       ม. รามค าแหง   สาขารัฐศาสตร ์

66 นายทรงเกียรติ  เชาวลิต      40/4 ม.9 ต.กรุงชิง อ. นบพิต า จ.นครศรีฯ ท าสวนทุเรียน 
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ที่ ช่ือ-ชื่อสกุล 
ได้งาน

ท า 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

ศึกษาต่อ ว่างงาน 

ไม่
สามารถ
ติดต่อได้ 

รายชื่อสถานประกอบการ/ที่อยู่สถานทีท่ี่
ประกอบอาชีพอสิระ/สถาบันการศึกษาที่ศึกษา

ต่อ 

หมายเหตุ 

67 นายนริศ  บุญศรี      ม.ราชมงคลศรีวิชัยนครศรีฯ (ไสใหญ่)   สาขาพืชศาสตร ์
68 นายภานุวัฒน์  เพชรคง      152 ม. 3 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ ท าสวนผลไม้ 
69 นายสุธินันท์  คู่มณี      ม.ราชมงคลศรีวิชัยนครศรีฯ (ไสใหญ่)   สาขาพืชศาสตร ์

70 นายอนุรักษ์  ขวัญแก้ว      ม.สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาส่งเสริมการเกษตร 
71 นายปฏิพัทธ์  ศิลปสมบัติ      120 ม.8 ต. หลักช้าง อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ ท าสวนยาง 

72 น.ส.จุฑาวรรณ  ก๊งหว่ัน       ม.ราชมงคลศรีวิชัยนครศรีฯ (ไสใหญ่)   สาขาพืชศาสตร ์

73 น.ส.ปวีณา  ปิยะพันธ์ุ      46/1 ม.5 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา  ค้าขายของช า 

74 นายวันตุล  หิรัญ      ม. ราชมงคลศรีวิชัยนครศรีฯ (ทับควาย) สาขาสัตวศาสตร์ 
75 น.ส.วันวิสาข์ หมวดศรี       149 ม.6 ต. บางรูป  อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ  ท าสวน 
76 น.ส.จิรวรรณ  รัตนา      ม.ราชมงคลศรีวิชัยนครศรีฯ (ไสใหญ่)    

77 นายนิติศาสตร์ ภักดีแก้ว       ม.ราชมงคลศรีวิชัยนครศรีฯ (ไสใหญ่)    

78 นายพงษ์ศักด์ิ  คชาผล       182ม.15 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ ท าสวนยาง 

79 นายกฤตศิลป์  นุ่นวงศ์      131/1 ม.3 ต. เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ  ค้าขายเสื้อผ้าท่ีประตูน้ า 
80 น.ส.ดุษฤดี  ทองจุ้ย      ม.ราชมงคลศรีวิชัยนครศรีฯ (ไสใหญ่)    

81 น.ส.ทัศนีย์  รัตนะ      63 ม.11 ต. ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ  ท าสวน 
82 น.ส.ภัทราภรณ์ รักษากิจ      ร้านนาวาค้าไม้   

83 นายวิวรรธน์  พืชสิงห์      ห้างเทสโก้โลตัส สาขาจันดี  

84 น.ส.สุภาวดี  ศรีขาว      บ.แอดไวซ์ฉวาง จ ากัด  
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ที่ ช่ือ-ชื่อสกุล 
ได้งาน

ท า 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

ศึกษาต่อ ว่างงาน 

ไม่
สามารถ
ติดต่อได้ 

รายชื่อสถานประกอบการ/ที่อยู่สถานทีท่ี่
ประกอบอาชีพอสิระ/สถาบันการศึกษาที่ศึกษา

ต่อ 

หมายเหตุ 

85 น.ส.อทิตติยา   รักขาว        ม.ราชมงคลศรีวิชัยนครศรีฯ (ไสใหญ่)   สาขาการบัญชี 
86 น.ส.นฤมล  ใจอินต๊ะ      ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาการตลาด 

87 น.ส.มัสยา  ฤทธิรงค์      ม.สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาการตลาด 

88 น.ส.จินตนา  สมก าดัด      บ.แอดไวซ์ฉวาง จ ากัด  

89 นายชาญวิทย์  เชงฟัด      ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นทหารเกณฑ์ 
90 นายณัฏฐจักร  บุญญาธิการ       27 ม.13 ต. ละอาย  อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ  เป็นทหารเกณฑ์ 

91 นายณัฐนันท์  ชูเจริญ      โรงแรมกระบี่รสีอร์ท  

92 น.ส.ทิพวรรณ แก้วกูล      โรงแรมกระบี่รสีอร์ท   

93 นายพงษ์สิทธ์ิ  ชาปา      ร้านเก่งคอมพิวเตอร์  

94 น.ส.วรรณวิศา  พูลชู      9/6  ม.6 ต.เขาวง  อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร ์ ค้าขายเสื้อผ้าตลาดนัด 

95 นายศุภชัย  วิเชียร      ม.ราชมงคลศรีวิชัยนครศรีฯ (ไสใหญ่)   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

96 น.ส.สาวิตรี  สุขหอม      ม. รามค าแหง   สาขามนุษย์ศาสตร์ 
97 น.ส.อมรรัตน์  ชาญบ ารุง      182 ม.1 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ   ท าสวนยาง 

98 น.ส.อัญชลี  พลวารินท์       หจก.พีแอนด์บี พาราวูด  

99 น.ส.อัยตา  ชนาชน       ร้านเซเว่นอิเลฟเว่น ฉวาง   

               ผู้กรอกข้อมูล (นางสาวประทุมพร  จงจิตต์) 
                                                                          (นางสาวนฤมล  ตรีตรง) 

                                                                                                                                                                          วันที่  31  มกราคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตัวบ่งชี้ แบบที่  1.9/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

งานแนะแนว/แผนกวิชา/ 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

รายชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน/สถานศึกษา / ผู้รับบริการที่ประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ท่ี 
ชื่อสถานประกอบการ/
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ท่ีอยู ่ ชื่อผู้เรียนท่ีถูกประเมิน ชั้น ระดับความพึงพอใจ 

1 บ.แอดไวซ์ฉวาง จ ากัด  408/5 ม. 2 ต.ฉวาง อ. ฉวาง จ.นครศรีฯ  น.ส.จินตนา   สมก าดัด ปวส. 2 คอมพิวเตอร์ 3.81 
2 ร้านเซเว่นอิเลฟเว่น  ม. 2  ต.ฉวาง  อ. ฉวาง  จ.นครศรีฯ  น.ส.อัยตา  ชนาชน ปวส. 2 คอมพิวเตอร์ 4.36 
3 หจก.พีแอนด์บี พาราวูด ม. 2  ต.ฉวาง  อ. ฉวาง  จ.นครศรีฯ  น.ส.อัญชลี  พลวาริน ปวส. 2 คอมพิวเตอร์ 4.71 

4 
บ.เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ไอที 
จ ากัด 

ต. จันดี  อ. ฉวาง จ.นครศรีฯ  นายพงษ์สิทธิ์  ชาปา ปวส. 2 คอมพิวเตอร์ 3.12 

5 
โรงแรมกระบี่รีสอร์ท  

232 หมู่ 2 ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
81000 

นายณัฐนันท์  ชูเจริญ 
ปวส. 2 คอมพิวเตอร์ 

4.00 
6 น.ส.ทิพวรรณ  แก้วกลู 4.48 
7 บ.แอดไวซ์ฉวาง จ ากัด  408/5 ม. 2 ต.ฉวาง อ. ฉวาง จ.นครศรีฯ น.ส.สุภาวดี  ศรขีาว ปวส. 2 การบัญช ี 4.93 
8 ร้านนาวาชา่งไม ้ ม.7 ต. ชา้งกลาง  อ. ช้างกลาง จ.นครศรีฯ  น.ส.ภัทราภรณ์  รักษากิจ ปวส. 2 การบัญช ี 4.13 
9 ห้างเทสโก้โลตัส  ต. จันดี  อ.  ฉวาง จ. นครศรีฯ  นายวิวรรธน์  พืชสิงห ์ ปวส. 2 การบัญช ี 5.00 
10 

โรงแรมกระบี่รีสอร์ท  
232 หมู่ 2 ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
81000 

นายอรรถนนท์  ทองค ายาน  ปวช.3 อุตสาหกรรม
เกษตร 

3.40 
11 น.ส.อรัญญา   แก้วกูล 3.96 

               ผู้กรอกข้อมูล (นางสาวประทุมพร  จงจิตต์) 
                                                                (นางสาวนฤมล  ตรีตรง) 

                                                                                                                                                             วันที่  31  มกราคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตัวบ่งชี้ แบบที่  1.9/2 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

งานแนะแนว/แผนกวิชา/ 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
  

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท างานในสถานประกอบการ/หน่วยงาน 

ประเภทวิชา 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ แต่ละด้าน 

ต้ังแต่ 3.51-5.00  (คน) 
จ านวนผู้ผู้ส าเร็จ

การศึกษาที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ รวม

เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน(คน) 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 

ที่ถูกประเมิน 

(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
ด้านคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

ด้านสมรรถนะหลักและ 

สมรรถนะทั่วไป 
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

จบ ปวช.3 
เกษตรกรรม 2 0 1 1 2 50.00 

พาณิชยกรรม - - - - - - 
รวม  2 0 1 1 2 50.00 

จบ ปวส.2 
เกษตรกรรม - - - - - - 
พาณิชยกรรม 8 8 7 8 9 88.88 

รวม 8 8 7 8 9 88.88 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 10 8 8 9 11 81.81 
 

               ผู้กรอกข้อมูล (นางสาวประทุมพร  จงจิตต์) 
                                                                (นางสาวนฤมล  ตรีตรง) 

                                                                                                                                                             วันที่  31  มกราคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ แบบที่  2.1/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
ระดับคุณภาพในการใช้และพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 
งานหลักสูตร/แผนกวิชา 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร  
 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร   

4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร   

5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วตามข้อ 1 - 4 ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้อย่างน้อย 
ร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ………………..  

 

    ผู้กรอกข้อมูล วิเชียร  บัวชื่น   
 (นายวิเชียร  บัวชื่น) 

วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ แบบที่  2.2/1 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวชิา งานหลักสูตร/แผนกวิชา/ครูผู้สอน 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

การจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2556 

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 1 ปีการศึกษา 

จ านวน
รายวิชา
ที่เปิด
สอน 

จ านวนรายวิชาที่จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการคุณธรรมฯ  

และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของรายวิชาที่จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  มุ่งเน้น

สมรรถนะอาชีพและบูรณา
การคุณธรรมฯ  และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

จ านวน
รายวิชาที่
เปิดสอน 

จ านวนรายวิชาที่จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและ

บูรณาการคุณธรรม  ฯ  
และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของรายวิชาที่
จัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย  

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม  

ฯ  และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน
รายวิชา
ที่เปิด
สอน 

จ านวนรายวิชาที่จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  มุ่งเน้น

สมรรถนะอาชีพและบูรณา
การคุณธรรมฯ  และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ร้อยละของรายวิชาที่จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  มุ่งเน้น

สมรรถนะอาชีพและบูรณา
การคุณธรรม  ฯ  และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
สามัญสัมพันธ์ 18 15 8823 20 16 80 38 31 81.6 
พืชศาสตร์ 21 18 86 19 19 100 40 37 92.5 

สัตวศาสตร์ 23 20 86.95 15 14 93.33 38 34 89.5 

ประมง 19 17 89.47 17 166 94.11 36 33 91.7 
ช่างเกษตร 16 12 75 11 11 100 27 23 85.2 

อุตฯเกษตร 7 7 100 6 6 100 13 13 100 

บริหารธุรกิจ 70 62 88.6 65 59 90.76 135 121 89.6 
รวม 174 151 86.8 153 141 92.2 327 292 89.3 

           ผู้กรอกข้อมูล วิเชียร  บัวชื่น   
       (นายวิเชียร  บัวชื่น) 

วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ แบบที่  2.2/2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวชิา งานหลักสูตร/แผนกวิชา/ครูผู้สอน 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

ครูผู้สอนที่จัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา    ปีการศึกษา  2556 

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม  1 ปีการศึกษา 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

จ านวนครูที่จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการคุณธรรมฯ  

และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของครูที่จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  มุ่งเน้น

สมรรถนะอาชีพและบูรณา
การคุณธรรมฯ  และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

จ านวนครู
ทั้งหมด 

จ านวนครูที่จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและ

บูรณาการคุณธรรม  ฯ  
และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของครูที่จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและ

บูรณาการคุณธรรม  ฯ  
และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

จ านวนครูที่จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย  

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการคุณธรรมฯ  และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละของครูที่จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  มุ่งเน้น

สมรรถนะอาชีพและบูรณา
การคุณธรรม  ฯ  และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
สามัญสัมพันธ์ 13 13 100 12 12 100 25 25 100 
พืชศาสตร์ 9 9 100 8 8 100 17 17 100 

สัตวศาสตร์ 10 10 100 10 9 90 20 19 95 

ประมง 5 5 100 5 5 100 10 10 100 

ช่างเกษตร 6 6 100 6 66 100 12 12 100 

อุตฯเกษตร 3 3 100 3 3 100 6 6 100 

บริหารธุรกิจ 20 20 100 21 21 100 41 41 100 
รวม 66 66 100 65 64 98.5 131 130 99.2 

           ผู้กรอกข้อมูล วิเชียร  บัวชื่น   
       (นายวิเชียร  บัวชื่น) 

วันที่  20  พฤษภาคม  2557 



 

191 

 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  5 ตัวบ่งชี้ แบบที่  2.2/3 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวชิา งานหลักสูตร/แผนกวิชา/ครูผู้สอน 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

แบบสรุปการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาแบบบูรณาการของครูผู้สอน       ปีการศึกษา                 

ที่ รายวิชา ระดับชั้น ข่ือ-สกุล  ครูผู้สอน 
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จัดท า ไม่จัดท า ส่ง ไม่ส่ง 

- - - - - - - - - 
         
         
         
         

 

       ผู้กรอกข้อมูล วิเชียร  บัวชื่น   
       (นายวิเชียร  บัวชื่น) 

วันที่  20  พฤษภาคม  2557 

 
 
 
 

 
 
 
 

ครูผู้สอนมีการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

ดงัข้อมลูตอ่ไปนี ้

1. การจดัท าแผนการสอนท่ีผา่นการตรวจการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้

แบบบรูณาการ 

2. มีรายงานผลการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

3. มีการนิเทศการสอนและประเมนิผลการสอน 

4. มีการน าผลการประเมนิมาพฒันาการจดัการเรียนรู้ 



 

192 

 

แบบสรุปการจัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการของแผนกวิชา 

ที่ 
 

แผนกวิชา 

 

สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวนรายวิชาที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้ จ านวนครูที่จัดท า 

1 สามัญสัมพันธ์ - 31 25 

2 พืชศาสตร ์ พืชศาสตร ์ 37 17 

3 สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ 34 19 

4 ประมง ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 33 10 

5 ช่างกลเกษตร ช่างกลเกษตร 23 12 

6 อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 13 6 

7 

บริหารธุรกิจ 
บัญชี 45 16 

8 การขาย/การตลาด 29 10 

9 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 47 15 
รวม 292 130 

 

       ผู้กรอกข้อมูล วิเชียร  บัวชื่น   
       (นายวิเชียร  บัวชื่น) 

วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ แบบที่  2.3/1 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา งานหลักสูตร/แผนกวิชา/ครูผู้สอน 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน  ปีการศึกษา  2556 

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 1 ปีการศึกษา 

จ านวน
รายวิชาที่
เปิดสอน 

จ านวนครู(คน)ที่จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและ

บูรณาการคุณธรรม  ฯ  
และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของครูที่จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  มุ่งเน้น

สมรรถนะอาชีพและบูรณา
การคุณธรรมฯ  และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

จ านวน
รายวิชาที่
เปิดสอน 

จ านวนครู(คน)ที่จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการคุณธรรมฯ  

และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของครูที่จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการคุณธรรมฯ  

และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน
รายวิชา
ที่เปิด
สอน 

จ านวนครู(คน)ที่จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  มุ่งเน้น

สมรรถนะอาชีพและบูรณา
การคุณธรรมฯ  และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ร้อยละของครูที่จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  มุ่งเน้น

สมรรถนะอาชีพและบูรณา
การคุณธรรมฯ  และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
สามัญสัมพันธ์ 18 13 100 20 12 100 38 25 100 

พืชศาสตร์ 21 9 100 19 8 100 40 17 100 

สัตวศาสตร์ 23 10 100 15 9 90 38 19 95 
ประมง 19 5 100 17 5 100 36 10 100 
ช่างเกษตร 16 6 100 11 6 100 27 12 100 
อุตฯเกษตร 7 3 100 6 3 100 13 6 100 
บริหารธุรกิจ 70 20 100 65 21 100 135 41 100 

รวม 174 66 100 153 64 98.5 327 130 99.2 

            ผู้กรอกข้อมูล วิเชียร  บัวชื่น   
       (นายวิเชียร  บัวชื่น) 

วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ แบบที่  2.3/2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา งานหลักสูตร/แผนกวิชา/ครูผู้สอน 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

แบบสรุปการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน        ปีการศึกษา 

ที่ รายวิชา ระดับชั้น ข่ือ-สกุล  ครูผู้สอน 
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

สอนตามแผนฯ ไม่สอนตามแผนฯ 

- - - - - - - 
       
       
       
       

 

       ผู้กรอกข้อมูล วิเชียร  บัวชื่น   
       (นายวิเชียร  บัวชื่น) 

วันที่  20  พฤษภาคม  2557 

 
 
 

 

สถานศกึษามีการพฒันาการเรียนการสอนของครูดงัตอ่ไปนี ้

1. ครูด าเนินการสอนตามแผนการสอนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการเศรษฐกิจ

พอเพียง  คณุธรรม จริยธรรม 

2. ครูด าเนินการใช้ส่ือการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีบรูณาการทางด้านเทคนิค

การสอนท่ีหลากหลาย 

3. มีการนิเทศการสอนและและครูท าบนัทึกหลงัการสอน 

4. มีการน าผลการสอนและผลการนิเทศไปจดัท าวจิยัเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพฒันาการ

เรียนการสอน 

5. ครูน าผลการวจิยัไปแก้ไขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน 

6.  
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ แบบที่  2.3/3 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา งานหลักสูตร/แผนกวิชา/ครูผู้สอน 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

การใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมของครูผู้สอน   ปีการศึกษา  2556 

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 1 ปีการศึกษา 
จ านวน
รายวิชา
ท่ีเปิด
สอน 

จ านวนครูท่ีใช้สื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ในการจัดการเรียน 

การสอน 

ร้อยละของครูท่ี 
ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี 
เหมาะสมในการจัด 
การเรียนการสอน 

จ านวน
รายวิชาท่ี
เปิดสอน 

จ านวนครูท่ีใช้สื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ในการจัดการเรียน 

การสอน 

ร้อยละของครูท่ี 
ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี 
เหมาะสมในการจัด 
การเรียนการสอน 

จ านวน
รายวิชา
ท่ีเปิด
สอน 

จ านวนครูท่ีใช้สื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ในการจัดการเรียน 

การสอน 

ร้อยละของครูท่ี 
ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี 
เหมาะสมในการจัด 
การเรียนการสอน 

สามัญสัมพันธ์ 18 13 100 20 12 100 38 25 100 
พืชศาสตร์ 21 9 100 19 8 100 40 17 100 
สัตวศาสตร์ 23 10 100 15 9 90 38 19 95 
ประมง 19 5 100 1 5 100 36 10 100 
ช่างเกษตร 16 6 100 11 6 100 23 12 100 
อุตฯเกษตร 7 3 100 6 3 100 13 6 100 
บริหารธุรกิจ 70 20 100 65 21 100 121 41 100 

รวม 174 66 100 153 64 98.5 292 130 99.2 
 

          ผู้กรอกข้อมูล วิเชียร  บัวชื่น   
       (นายวิเชียร  บัวชื่น) 

วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ แบบที่  2.3/4 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา งานหลักสูตร/แผนกวิชา/ครูผู้สอน 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

แบบสรุปการใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมของครูผู้สอน        ปีการศึกษา                                                                                  

ที่ รายวิชา ระดับชั้น ข่ือ-สกุล  ครูผู้สอน 
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

ใช้สื่อการสอนที่
เหมาะสม 

ไม่ใช้สื่อการสอน 

 - - - - - - 
       
       
       
       

  

           ผู้กรอกข้อมูล วิเชียร  บัวชื่น   
       (นายวิเชียร  บัวชื่น) 

วันที่  20  พฤษภาคม  2557 

 
 
 
 

สถานศกึษามีการพฒันาการเรียนการสอนของครูดงัตอ่ไปนี ้

1. ครูด าเนินการสอนตามแผนการสอนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการเศรษฐกิจ

พอเพียง  คณุธรรม จริยธรรม 

2. ครูด าเนินการใช้ส่ือการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีบรูณาการทางด้านเทคนิค

การสอนท่ีหลากหลาย 

3. มีการนิเทศการสอนและและครูท าบนัทึกหลงัการสอน 

4. มีการน าผลการสอนและผลการนิเทศไปจดัท าวจิยัเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพฒันาการ

เรียนการสอน 

5. ครูน าผลการวจิยัไปแก้ไขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน 

6.  
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ แบบที่  2.3/5 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา งานหลักสูตร/แผนกวิชา/ครูผู้สอน 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

การท าบันทึกหลังการสอนของครูผู้สอน   ปีการศึกษา  2556 

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 1 ปีการศึกษา 
จ านวน
รายวิชา
ท่ีเปิด
สอน 

จ านวนครูที่จัดท า
บันทึกหลังการสอน 

ร้อยละของครูที่จัดท า
บันทึกหลังการสอน 

จ านวน
รายวิชาท่ี
เปิดสอน 

จ านวนครูที่จัดท า
บันทึกหลังการสอน 

ร้อยละของครูที่
จัดท าบันทึกหลัง

การสอน 

จ านวน
รายวิชา
ท่ีเปิด
สอน 

จ านวนครูที่จัดท า
บันทึกหลังการสอน 

ร้อยละของครูที่จัดท า
บันทึกหลังการสอน 

สามัญสัมพันธ์ 18 13 100 20 12 100 38 25 100 
พืชศาสตร์ 21 9 100 19 8 100 40 17 100 
สัตวศาสตร์ 23 10 100 15 9 90 38 19 95 
ประมง 19 5 100 1 5 100 36 10 100 
ช่างเกษตร 16 6 100 11 6 100 23 12 100 
อุตฯเกษตร 7 3 100 6 3 100 13 6 100 
บริหารธุรกิจ 70 20 100 65 21 100 121 41 100 

รวม 174 66 100 153 64 98.5 292 130 99.2 
 

           ผู้กรอกข้อมูล วิเชียร  บัวชื่น   
       (นายวิเชียร  บัวชื่น) 

วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ แบบที่  2.3/6 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา งานหลักสูตร/แผนกวิชา/ครูผู้สอน 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

แบบสรุปการท าบันทึกหลังการสอนของครูผู้สอน         ปีการศึกษา                     

ที่ รายวิชา ระดับชั้น ข่ือ-สกุล  ครูผู้สอน 
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

มีการท าบันทึกหลัง
การสอน 

ไม่มีการท าบันทึก
หลังการสอน 

- - - - - - - 
       
       
       
       

 

       ผู้กรอกข้อมูล วิเชียร  บัวชื่น   
       (นายวิเชียร  บัวชื่น) 

วันที่  20  พฤษภาคม  2557 

 
 
 
 

เ 

สถานศกึษามีการพฒันาการเรียนการสอนของครูดงัตอ่ไปนี ้

1. ครูด าเนินการสอนตามแผนการสอนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการเศรษฐกิจ

พอเพียง  คณุธรรม จริยธรรม 

2. ครูด าเนินการใช้ส่ือการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีบรูณาการทางด้านเทคนิค

การสอนท่ีหลากหลาย 

3. มีการนิเทศการสอนและและครูท าบนัทึกหลงัการสอน 

4. มีการน าผลการสอนและผลการนิเทศไปจดัท าวจิยัเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพฒันาการ

เรียนการสอน 

5. ครูน าผลการวจิยัไปแก้ไขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน 

6.  
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ แบบที่  2.3/7 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา งานหลักสูตร/แผนกวิชา/ครูผู้สอน 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

การจัดท าวิจัยเพือ่แก้ไขปัญหาหรอืพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอน   ปีการศึกษา  2556 

แผนกวิชา 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 รวม 1 ปกีารศึกษา 

จ านวน
ครู

ท้ังหมด 

จ านวนครูท่ีจัดท าวิจัย 
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ 

พัฒนาการเรียน 
การสอน ไม่น้อย 
กว่า  1 รายวิชา 

ท่ีสอน 

ร้อยละของครูท่ีจัดท า
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียน 

การสอน ไม่น้อย 
กว่า  1 รายวิชา 

ท่ีสอน 

จ านวน
ครู

ท้ังหมด 

จ านวนครูท่ีจัดท าวิจัย 
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ 

พัฒนาการเรียน 
การสอน ไม่น้อย 
กว่า  1 รายวิชา 

ท่ีสอน 

ร้อยละของครูท่ีจัดท า
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียน 

การสอน ไม่น้อย 
กว่า  1 รายวิชา 

ท่ีสอน 

จ านวน
ครู

ท้ังหมด 

จ านวนครูท่ีจัดท าวิจัย 
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ 

พัฒนาการเรียน 
การสอน ไม่น้อย 
กว่า  1 รายวิชา 

ท่ีสอน 

ร้อยละของครูท่ีจัดท า 
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ 

พัฒนาการเรียน 
การสอน ไม่น้อย 
กว่า  1 รายวิชา 

ท่ีสอน 

สามัญสัมพันธ์ 13   12   25   

พืชศาสตร ์ 9   8   17   
สัตวศาสตร ์ 10 - - 10 2 20 20 2 10 
ประมง 5   5   10   
ช่างเกษตร 6   6   12   
อุตฯเกษตร 3   3   6   

บริหารธุรกิจ 20   21   41   

รวม 66 - - 65 2 20 131 2 10 

          ผู้กรอกข้อมูล วิเชียร  บัวชื่น   
       (นายวิเชียร  บัวชื่น) 

วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ แบบที่  2.3/8 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา งานหลักสูตร/แผนกวิชา/ครูผู้สอน 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

แบบสรุปการจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรอืพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอน          ปีการศึกษา           

ที่ รายวิชา ระดับชั้น ข่ือ-สกุล  ครูผู้สอน 
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

มีการท าวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการ

เรียนการสอน 

ไม่มีการท าวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือ

พัฒนาการเรียนการ
สอน 

- - - - - - - 
       
       
       
       

 

       ผู้กรอกข้อมูล วิเชียร  บัวชื่น   
       (นายวิเชียร  บัวชื่น) 

วันที่  20  พฤษภาคม  2557 

 
 
 
 
 

 
 

สถานศกึษามีการพฒันาการเรียนการสอนของครูดงัตอ่ไปนี ้

1. ครูด าเนินการสอนตามแผนการสอนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการเศรษฐกิจ

พอเพียง  คณุธรรม จริยธรรม 

2. ครูด าเนินการใช้ส่ือการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีบรูณาการทางด้านเทคนิค

การสอนท่ีหลากหลาย 

3. มีการนิเทศการสอนและและครูท าบนัทึกหลงัการสอน 

4. มีการน าผลการสอนและผลการนิเทศไปจดัท าวจิยัเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพฒันาการ

เรียนการสอน 

5. ครูน าผลการวจิยัไปแก้ไขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน 

6.  
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แบบสรุปการจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรอืพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอน.....................   ปีการศึกษา................................................. 

ที่ ช่ือ-นามสกุล ครูผู้สอน 
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

ชื่อรายวิชาที่สอน ชื่อเรื่องงานวิจัยทีท่ า ระดับชั้นที่สอน ภาคเรียนที ่

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

       ผู้กรอกข้อมูล วิเชียร  บัวชื่น   
       (นายวิเชียร  บัวชื่น) 

วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ แบบที่  2.3/9 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา งานหลักสูตร/แผนกวิชา/ครูผู้สอน 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

การน าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอนของครูผู้สอน       ปีการศึกษา 2556    

แผนกวิชา 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 รวม 1 ปกีารศึกษา 

จ านวน
ครู

ท้ังหมด 

จ านวนครูท่ีน าผลการ 
วิจัยไปแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียน 

การสอน ไม่น้อย 
กว่า  1 รายวิชา 

ท่ีสอน 

ร้อยละของครูท่ีน า
ผลการวิจัยไปแก้ไข

ปัญหาหรือ 
พัฒนาการเรียน 
การสอน ไม่น้อย 
กว่า  1 รายวิชา 

ท่ีสอน 

จ านวน
ครู

ท้ังหมด 

จ านวนครูท่ีน าผลการ 
วิจัยไปแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียน 

การสอน ไม่น้อย 
กว่า  1 รายวิชา 

ท่ีสอน 

ร้อยละของครูท่ีน า
ผลการวิจัยไปแก้ไข

ปัญหาหรือ 
พัฒนาการเรียน 
การสอน ไม่น้อย 
กว่า  1 รายวิชา 

ท่ีสอน 

จ านวน
ครู

ท้ังหมด 

จ านวนครูท่ีน าผลการ 
วิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ 

พัฒนาการเรียน 
การสอน ไม่น้อย 
กว่า  1 รายวิชา 

ท่ีสอน 

ร้อยละของครูท่ีน า
ผลการวิจัยไปแก้ไข

ปัญหาหรือ 
พัฒนาการเรียน 
การสอน ไม่น้อย 
กว่า  1 รายวิชา 

ท่ีสอน 
สามัญสัมพันธ์ 13   12   25   
พืชศาสตร ์ 9   8   17   

สัตวศาสตร ์ 10 - - 10 2 20 20 2 10 

ประมง 5   5   10   
ช่างเกษตร 6   6   12   

อุตฯเกษตร 3   3   6   

บริหารธุรกิจ 20   21   41   
รวม 66 - - 65 2 20 131 2 10 

       ผู้กรอกข้อมูล วิเชียร  บัวชื่น   
       (นายวิเชียร  บัวชื่น) 

วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ แบบที่  2.3/10 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา งานหลักสูตร/แผนกวิชา/ครูผู้สอน 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

แบบสรุปการน าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรอืพฒันาการเรียนการสอนของครูผู้สอน       ปีการศึกษา              

ที่ รายวิชา ระดับชั้น ข่ือ-สกุล  ครูผู้สอน 
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

มีการน าผลการวิจัยไป
ใช้แก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการ

สอน 

ไม่มีการนผลการวิจัย
ไปใช้แก้ไขปัญหา

หรือพัฒนาการเรียน
การสอน 

- - - - - - - 
       
       
       
       

 

       ผู้กรอกข้อมูล วิเชียร  บัวชื่น   
       (นายวิเชียร  บัวชื่น) 

วันที่  20  พฤษภาคม  2557 

 
 
 
 
 
 
 

สถานศกึษามีการพฒันาการเรียนการสอนของครูดงัตอ่ไปนี ้

1. ครูด าเนินการสอนตามแผนการสอนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการเศรษฐกิจ

พอเพียง  คณุธรรม จริยธรรม 

2. ครูด าเนินการใช้ส่ือการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีบรูณาการทางด้านเทคนิค

การสอนท่ีหลากหลาย 

3. มีการนิเทศการสอนและและครูท าบนัทึกหลงัการสอน 

4. มีการน าผลการสอนและผลการนิเทศไปจดัท าวจิยัเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพฒันาการ

เรียนการสอน 

5. ครูน าผลการวจิยัไปแก้ไขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน 

6.  
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แบบสรุปการน าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรอืพฒันาการเรียนการสอนของครูผู้สอน          ปีการศึกษา               

ที่ ช่ือ-นามสกุล ครูผู้สอน 
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

ชื่อรายวิชาที่สอน ชื่อเรื่องงานวิจัยทีท่ า 
เรื่องหรือปญัหาที่น าไปแก้ไข/หรือ

พัฒนา 

- - - - - - 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

ผู้กรอกข้อมูล  ภิรดี  สุวรรณศร ี

                        (นางสาวภิรดี  สุวรรณศรี) 
                                           วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ แบบที่  2.4/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา งานวัดผล/แผนกวิชา/ครูผู้สอน 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

แบบสรุปแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดผลและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน  ปีการศึกษา  2556 

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 1 ปีการศึกษา 

จ านวน
รายวิชาที่
เปิดสอน 

จ านวนรายวิชาที่ครู
ก าหนดและแจ้ง

หลักเกณฑ์ และวิธีการ
วัดผลและประเมินผลให้
ผู้เรียนทราบก่อนการ
จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละของจ านวนรายวิชา
ที่ครูก าหนดและแจ้ง

หลักเกณฑ์ และวิธีการ
วัดผลและประเมินผลให้
ผู้เรียนทราบก่อนการ
จัดการเรียนการสอน 

จ านวน
รายวิชาที่
เปิดสอน 

จ านวนรายวิชาที่ครู
ก าหนดและแจ้ง

หลักเกณฑ์ และวิธีการ
วัดผลและประเมินผลให้
ผู้เรียนทราบก่อนการ
จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละของจ านวน
รายวิชาที่ครูก าหนดและ

แจ้งหลักเกณฑ์ และ
วิธีการวัดผลและ

ประเมินผลให้ผู้เรียน
ทราบก่อนการจัดการ

เรียนการสอน 

จ านวน
รายวิชาที่
เปิดสอน 

จ านวนรายวิชาที่ครู
ก าหนดและแจ้ง

หลักเกณฑ์ และวิธีการ
วัดผลและประเมินผลให้
ผู้เรียนทราบก่อนการ
จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละของจ านวนรายวิชา
ที่ครูก าหนดและแจ้ง

หลักเกณฑ์ และวิธีการ
วัดผลและประเมินผลให้
ผู้เรียนทราบก่อนการ
จัดการเรียนการสอน 

สามัญสัมพันธ์ 24 24 100 31 31 100 55 55 100 

พืชศาสตร์ 28 28 100 25 25 100 53 53 100 

สัตวศาสตร์ 26 26 100 17 17 100 43 43 100 
ประมง 25 25 100 24 24 100 49 49 100 

ช่างเกษตร 21 21 100 14 14 100 35 35 100 

อุตฯเกษตร 9 9 100 7 7 100 16 16 100 

พาณิชยกรรม 90 90 100 82 82 100 172 172 100 

รวม 223 223 100 200 200 100 423 423 100 
 

ผู้กรอกข้อมูล สุจิรา  สายนาค 
  (นางสุจิรา  สายนาค) 

วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ แบบที่  2.5/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน งานหลักสูตร/แผนกวิชา/งานทวิภาค ี
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

แบบสรุปจ านวนคร้ังการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีหรอืระบบปกติของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2556 

ที่ 
สถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

ที่ร่วมจัดจัดการศึกษา 
ระดับชั้น สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนคร้ังของการร่วมจัดการศึกษา 

ระบบทวิภาค ี ระบบปกติ รวม 

1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎรธ์านี ปวช.2 พืชศาสตร ์ 1  1 

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี ปวช.2 พืชศาสตร ์ 1  1 

3. เปารงค์ออยปาล์ม ปวส.1 พืชศาสตร ์ 1  1 

4. วิระพันธ์ุไม้ ปวส.1 พืชศาสตร ์ 1  1 

5. บริษัทโกเด้นออยล์ปาล์มจ ากัด ปวส.1 พืชศาสตร ์ 1  1 

6. 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช (พันธ์ุพืชเพาะเลี้ยง) 

ปวส.1 พืชศาสตร ์ 1  1 

7. ร้านซ่อมรถช่างยุทธ์ิ ปวช.2 ช่างกลเกษตร 1  1 

8. ร้านเฉลิมกิจการไฟฟ้า ปวช.2 ช่างกลเกษตร 1  1 

9. ร้านสยามภัณฑ์มอเตอร์ ปวช.2 ช่างกลเกษตร 1  1 

10. ฟาร์มสุระสงิห ์ ปวช.2 สัตวศาสตร์ 1  1 

11. ภานุชนาฎฟาร์ม ปวช.2 สัตวศาสตร์ 1  1 

12. ฟาร์มกาญจนากรุ๊ป สาขาไผ่สะเดา ปวช.2 สัตวศาสตร์ 1  1 

13. ฟาร์มตรังโภคภัณฑ์ ปวช.2 สัตวศาสตร์ 1  1 

14. บริษัท พี.เอส.คอนแทคท์ฟาร์มมิ่งจ ากัด ปวช.2 สัตวศาสตร์ 1  1 
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แบบสรุปจ านวนคร้ังการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีหรอืระบบปกติของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2556 

ท่ี 
สถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

ท่ีร่วมจัดจัดการศึกษา 
ระดับชั้น สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนคร้ังของการร่วมจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาคี ระบบปกติ รวม 

15. 
ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
ไทย 

ปวช.2 สัตวศาสตร ์ 1  1 

16. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ปวส. 1 สัตวศาสตร ์ 1  1 
17. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอฉวาง ปวส. 1 สัตวศาสตร ์ 1  1 
18. หยาดฝน  เรืองศิริ ปวช.2 อุตสาหกรรมเกษตร 1  1 
19. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ปวช. 2 ประมง 1  1 
20. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนครศรีฯ ปวช. 2 ประมง 1  1 
21. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีฯ ปวส.1 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1  1 
22. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดจังหวัดสตูล ปวส.1 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1  1 
23. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดจังหวัดตรัง ปวส.1 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1  1 
24. หจก. ไทยพัฒนา 2004 ปวช.2 การขาย 1  1 
25. ร้านห้าหมื่นลา้นโมบาย ปวช.2 การขาย 1  1 
26. ไอที พลาซ่า (ชิณวงศค์อมพิวเตอร์) ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1  1 
27. คลินิกคอม ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1  1 
28. ร้านซุปเปอร์ไอที ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1  1 
29. ร้านบ้านคอม ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1  1 
30. เอ็น.ซี.คอมพิวเตอร์ ปวส. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1  1 
31. ครรชิต  คอม ปวส. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1  1 
32. Banana  IT ปวส. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1  1 
33. อาร์ คอมพิวเตอร์ ปวส. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1  1 
34. วษท.นศ. ปวส. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1  1 
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แบบสรุปจ านวนคร้ังการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีหรอืระบบปกติของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2556 

ที่ 
สถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

ที่ร่วมจัดจัดการศึกษา 
ระดับชั้น สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนคร้ังของการร่วมจัดการศึกษา 

ระบบทวิภาค ี ระบบปกติ รวม 

35. มายด์คอมพิวเตอร์ ปวส. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1  1 

36. บริษัทไทยนครพาราวู้ดจ ากัด ปวช.2 การบัญชี 1  1 

37. บริษัท ส. จันดีอินเตอร์วู้ด (1999) จ ากัด ปวช.2 การบัญชี 1  1 

38. ส านักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ปวช.2 การบัญชี 1  1 

39. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ศูนย์กลางละอายจ ากัด ปวช.2 การบัญชี 1  1 

40. ส านักงานเกษตรอ าเภอฉวาง ปวช.2 การบัญชี 1  1 

41 เทศบาลต าบลหลักช้าง ปวช.2 การบัญชี 1  1 

42. ส านักกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ปวช.2 การบัญชี 1  1 

43. 
บริษัทเพชรทองค าการบัญชี

จ ากัด 
ปวส. 1 การบัญชี 1  1 

44. บริษัทอีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991) สาขาจันดี ปวส. 1 การบัญชี 1  1 

45. องค์การสวนยางนาบอน ปวส. 1 การบัญชี 1  1 

46. ธนาคารออมสินสาขาจันดี ปวส. 1 การบัญชี 1  1 

 

ผู้กรอกข้อมูล สิรินาฎ  ล่องจิตต์ธรรม 

(นางสาวสิรินาฎ  ล่องจิตต์ธรรม) 
         วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ แบบที่  2.5/2 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน งานหลักสูตร/แผนกวิชา/งานทวิภาค ี
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

แบบสรุปจ านวนผู้เรียนที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยระบบความร่วมมือ............................ระดับชั้น............   ปีการศึกษา  2556 

สาขาวิชา/สาขางาน จ านวนผู้เรียนท้ังหมด (คน) 
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีเรียนโดย
ระบบความร่วมมือ จ านวนผู้เรียนท่ีเรียนโดยระบบความ

ร่วมมือ (คน) 
จ านวนชั่วโมงของผู้เรียนท่ี 

เรียนโดยระบบความร่วมมือ (ชั่วโมง) 
1.พืชศาสตร์ 17 17 340 100 
2.สัตวศาสตร์ 26 26 340 100 
3.ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 7 7 340 100 
4.ช่างเกษตร 4 4 340 100 
5.อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 340 100 
6.บัญชี 20 20 340 100 
7.การขาย/การตลาด 4 4 340 100 
8 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 19 340 100 

รวม 98 98 340 100 
 

ผู้กรอกข้อมูล สิรินาฎ  ล่องจิตต์ธรรม 

(นางสาวสิรินาฎ  ล่องจิตต์ธรรม) 
         วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ แบบที่  2.5/3 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน งานหลักสูตร/แผนกวิชา/งานทวิภาค ี
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

แบบสรุประดับคุณภาพในการฝึกงาน  ปีการศึกษา  2556 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

1.สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร   
2.สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน พร้อมมีคู่มือการฝึกงาน   

3.สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน   

4.สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ผลการประเมินโดยเฉลี่ย เท่ากับ
.............................. 

รอผลการฝึกงานของนักศึกษา 
 

5.สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมสัมมนา 

  

 

ผู้กรอกข้อมูล สิรินาฎ  ล่องจิตต์ธรรม 

(นางสาวสิรินาฎ  ล่องจิตต์ธรรม) 
         วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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 เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  12 ตัวบ่งชี้ แบบที่  3.1/6 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย งานบริหารงานทั่วไป/แผนกวิชา/ 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

แบบสรุประดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ปีการศึกษา  2556 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ตามท่ีก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

2. สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
ประชุม จ านวน  2  ครั้ง/ 

ภาคเรียน 

 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

 
 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย  ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา  และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

ผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 

เท่ากับ  4.20 

 

5. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

 
 

 

ผู้กรอกข้อมูล เทพรัตน์  บุญญานุพงษ์ 
(นายเทพรัตน์  บุญญานุพงษ์) 

วันที่ 20 พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  12 ตัวบ่งชี้ แบบที่  3.2/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา งานวางแผนฯ/แผนกวิชา/ 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2556 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครู  และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน  ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
 

2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมี
ส่วนร่วมของครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  

 
 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   

4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง   

5. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   

 

ผู้กรอกข้อมูล ปิยะมาศ  สุวรรมณี 
     (นางปิยะมาศ  สุวรรมณี) 
    วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  12 ตัวบ่งชี้ แบบที่  3.3/1 

ตัวบ่งชี้ที่  3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ งานวางแผนฯ/แผนกวิชา/ 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

แบบสรุประดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอตัลักษณ์  ปีการศึกษา  2556 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

1. สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

**อัตลักษณ์ของสถานศึกษาคือ ทักษะเย่ียม 
  

2. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  โดยการมีส่วน
ร่วมของครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ชุมชน   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ   

4. สถานศึกษามีการประเมินผล  การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ   

5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   

 

                ผู้กรอกข้อมูล  ธิดารัตน์  เทพรัตน์ 

                               (นางธิดารัตน์  เทพรัตน์) 
                            วันที่  27  กุมภาพันธ์  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  12 ตัวบ่งชี้ แบบที่  3.4 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บรหิารสถานศึกษา งานบริหารงานทั่วไป/แผนกวิชา/ 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2556 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด   

2. สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ประชุม จ านวน  4  ครัง้/ 

ภาคเรียน 

 

3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 

ครั้ง 

ประชุม จ านวน  1  ครัง้/ 
ภาคเรียน 

 

4. สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

 
 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 

เท่ากับ  4.10 

 

 

 ผู้กรอกข้อมูล เทพรัตน์  บุญญานุพงษ์ 
(นายเทพรัตน์  บุญญานุพงษ์) 

         วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  12 ตัวบ่งชี้ แบบที่  3.5/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา งานศูนย์ข้อมูล/แผนกวิชา/ 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2556 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

1. สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืน  9  ประเภท และอาจมีข้อมูลอื่นที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วน  และเชื่อมโยง
เป็นระบบ  และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

 
 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบัน   

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 
 

4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  โดย
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน 

 
 

5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

ผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 

เท่ากับ  4.34 

 

 

 ผู้กรอกข้อมูล  เอมพวัลย์  ศรีมุกข์ 

(นางสาวเอมพวัลย์  ศรีมุกข์)                                                                                                                                                  
วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  12 ตัวบ่งชี้ แบบที่  3.5/2 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา งานศูนย์ข้อมูลฯ/แผนกวิชา/ 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2556 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจ(คน) ค่าเฉลี่ย 

ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ข้อมูลทั่วไป 370 44 19 - - 85.45 

2. ข้อมูลนักเรียน 415 18 - - - 95.84 

3.ข้อมูลตลาดแรงงาน 350 83 - - - 80.83 

4.ข้อมูลบุคลากร 390 35 8 - - 90.06 

5.ข้อมูลงบประมาณ 400 33 - - - 92.37 

6. ข้อมูลครุภัณฑ์ 364 54 15 - - 84.06 

7.ข้อมูลอาคารสถานที่ 396 37 - - - 91.45 

8.ข้อมูลสังคมและวัฒนธรรม 380 53 - - - 87.75 

9.ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 414 19 - - - 95.61 

  

ผู้กรอกข้อมูล  เอมพวัลย์  ศรีมุกข์ 

(นางสาวเอมพวัลย์  ศรีมุกข์)                                                                                                                                                    
วันที่ 20  พฤษภาคม 2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  12  ตัวบ่งชี้ แบบที่  3.6/1 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง งานปกครอง/แผนกวิชา/งานสวัสดิการ 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2556 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

1. สถานศึกษาการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน  โครงการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ  อย่างน้อย  5  ด้าน  ได้แก่  
ด้านความปลอดภัย  ด้านการทะเลาะวิวาท  ด้านสิ่งเสพติด  ด้านสังคม  ด้านการพนันและการมั่วสุม  โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  และ ผู้ปกครอง 

 

 

2. สถานศึกษาสถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ   

3. สถานศึกษามีการประเมินผล การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ   

4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง   

5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน 

ความเสี่ยงที่ลดลงได้แก่ ความเสี่ยงด้าน 
1.ด้าน..ความปลอดภัย.......................... 
2.ด้าน..การทะเลาะวิวาท...................... 
3.ด้าน..สิ่งเสพติด.................................. 
4.ด้าน..สังคม........................................ 
5.ด้าน..การพนันและการมั่วสุม............ 

 

ผู้กรอกข้อมูล  กมลทิพย์  เกตุเกลี้ยง 

(นางสาวกมลทิพย์  เกตุเกลี้ยง) 
วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  12  ตัวบ่งชี้ แบบที่  3.7/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
งานครูที่ปรึกษา/แผนกวิชา/ครูผู้สอน/

งานแนะแนว 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2556 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

1.สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน   

2.สถานศึกษามีการแต่งต้ังครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ  1  ครัง้ สับดาห์ละ  1  ครั้ง  

3.สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน   

4.สถานศึกษามีแผนงานโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนผู้ที่ร้องขอ ร้อยละ  94.59  

5.สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและสง่เสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ   

 

 ผู้กรอกข้อมูล  ประทุมพร  จงจิตต์ 

   (นางสาวประทุมพร  จงจิตต์) 
   วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  12  ตัวบ่งชี้ แบบที่  3.7/2 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
งานครูที่ปรึกษา/แผนกวิชา/ครูผู้สอน/

งานแนะแนว 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

สรุป  การปฐมนิเทศและทุนการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2556 

ระดับชั้น/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่เข้า
ร่วมปฐมนิเทศ 

(คน) 

ร้อยละของ 

ผู้เรียนที่เข้า 

ร่วมปฐมนิเทศ 

จ านวนผู้เรียนที่ขอ
ทุนการศึกษา(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษา(คน) 

ร้อยละของ 

ผู้เรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษา 

ระดับชั้น ปวช. 

สาขางานพืชศาสตร์ 27 11 40.74 6 6 100 

สาขางานสัตวศาสตร์ 43 9 20.93 2 1 50 

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 5 2 40 1 1 100 

สาขางานช่างเกษตร 60 38 63.33 2 2 100 

สาขางานประมง 23 5 21.74 4 3 75 

สาขางานการบัญชี 28 9 32.14 5 5 100 

สาขางานการขาย 13 3 23.08 - - 0 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 42 20 47.62 1 1 100 

รวมระดับชั้น ปวช. 241 97 40.25 21 19 90.48 

ผู้กรอกข้อมูล  ประทุมพร  จงจิตต์ 

   (นางสาวประทุมพร  จงจิตต์) 
   วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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ระดับชั้น/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่เข้า
ร่วมปฐมนิเทศ 

(คน) 

ร้อยละของ 

ผู้เรียนที่เข้า 

ร่วมปฐมนิเทศ 

จ านวนผู้เรียนที่ขอ
ทุนการศึกษา(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษา(คน) 

ร้อยละของ 

ผู้เรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษา 

ระดับชั้น ปวส. 

สาขาวิชาพืชศาสตร์ 10 8 80.00 2 2 100 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 11 0 0.00 4 4 100 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 9 4 44.44 2 2 100 

สาขาวิชาการบัญชี 8 7 87.50 4 4 100 

สาขาวิชาการตลาด 1 0 0.00 0 0 0.00 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 11 50.00 4 4 100 

รวมระดับชั้น ปวส. 61 30 49.18 16 16 100 

รวมทุกระดับชั้น 302 127 42.05 37 35 94.59 

 

ผู้กรอกข้อมูล  ประทุมพร  จงจิตต์ 

   (นางสาวประทุมพร  จงจิตต์) 
   วันที่  20  พฤษภาคม  2557 

 



 

221 

 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  12  ตัวบ่งชี้ แบบที่  3.7/3 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
งานครูที่ปรึกษา/แผนกวิชา/ครูผู้สอน/

งานแนะแนว 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

สรุป  ผู้ปกครองเครือข่ายและการพบครูที่ปรึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2556 

ระดับชั้น/สาขางาน 

จ านวน
ผู้เรียน

ทั้งหมด(คน) 

จ านวนผู้ปกครองที่
เป็นเครือข่ายร่วม
ดูแลผู้เรียน(คน) 

ร้อยละของ 

เครือข่ายที่รว่ม
ดูแลผู้เรียน 

จ านวนคร้ังที่ผู้เรียน
พบครูที่ปรึกษา 

(ครั้ง) 

การพบครูที่
ปรึกษา 

จ านวนคร้ัง/
ผู้เรียน 1 คน 

จ านวนผู้เรียนที่
เป็นกลุ่มเสี่ยง 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
มีปัญญาเลิศ 

(คน) 

ระดับชั้น ปวช. 

สาขางานพืชศาสตร์ 27 27 100 34 34 5 - 
สาขางานสัตวศาสตร์ 43 43 100 34 34 8 - 
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 5 5 100 34 34 1 - 
สาขางานช่างเกษตร 60 60 100 34 34 16 - 
สาขางานประมง 23 23 100 34 34 3 - 
สาขางานการบัญชี 28 28 100 34 34 0 - 
สาขางานการขาย 13 13 100 34 34 2 - 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 42 42 100 34 34 5 - 

รวมระดับชั้น ปวช. 241 241 100 34 34 40 - 
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ระดับชั้น/สาขางาน 

จ านวน
ผู้เรียน

ทั้งหมด(คน) 

จ านวนผู้ปกครองที่
เป็นเครือข่ายร่วม
ดูแลผู้เรียน(คน) 

ร้อยละของ 

เครือข่ายที่รว่ม
ดูแลผู้เรียน 

จ านวนคร้ังที่ผู้เรียน
พบครูที่ปรึกษา 

(ครั้ง) 

การพบครูที่
ปรึกษา 

จ านวนคร้ัง/
ผู้เรียน 1 คน 

จ านวนผู้เรียนที่
เป็นกลุ่มเสี่ยง 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
มีปัญญาเลิศ 

(คน) 

ระดับชั้น ปวส. 

สาขาวิชาพืชศาสตร์ 10 10 100 34 34 - - 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 11 11 100 34 34 - - 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 9 9 100 34 34 2 - 
สาขาวิชาการบัญชี 8 8 100 34 34 - - 
สาขาวิชาการตลาด 1 1 100 34 34 1 - 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 22 100 34 34 - - 

รวมระดับชั้น ปวส. 61 61 100 34 34 3 - 
รวมทุกระดับชั้น 302 302 100 34 34 43 - 

 
 

ผู้กรอกข้อมูล  ประทุมพร  จงจิตต์ 

   (นางสาวประทุมพร  จงจิตต์) 
   วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  12  ตัวบ่งชี้ แบบที่  3.7/4 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
งานครูที่ปรึกษา/แผนกวิชา/ครูผู้สอน/

งานแนะแนว 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

สรุป  รายชื่อผู้ปกครองเครือขา่ย  ประจ าปีการศึกษา  2556 

ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู ่ ช่ือ-สกุลผู้เรียนที่อยู่ในปกครอง ความสัมพันธ์ 
1 นางชูศรี  น้ ารอบ 148 ม.5  ต. โคกหาร  อ.พนม  จ.กระบี่ นายจักรพงศ์  ราชไมตร ี มารดา 

2 นายสุรวุธ  จีนา 64  ม.4  ต. เขาขาว  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีฯ นายณัฐปคัลภ์  จินา บิดา 

3 นายสุชาติ  รอดบุญ 40/12  ม.2  ต. กรุงชิง อ.นบพิต า  จ.นครศรีฯ นายธนภัทร  รอดบุญ บิดา 

4 นางณิมพร  นรากลับ 303  ม.8  ต. ยางค้อม  อ.พิปูน จ.นครศรีฯ นาย อรรถพล   ปรีชา มารดา 

5 นายค าพอง  ค าศร ี 79/94  ม. 16  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวพุธิตา  วิลาศกาญจน์ บิดา 

6 นายทนง  นนทา 96  ม.10  ต. ทุ่งใหญ่  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีฯ นาย ณัฐ  นนทา บิดา 

7 นางมณีรัตน์  เพ็ชรเจริญ 79  ม.16  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายอภิเษก  เพชรเจริญ มารดา 

8 นางจ าเนียร  เชตุวัน 27/8  ต. ในเมือง  อ.เมือง   จ.นครศรีฯ นายพงศกร  จุลภักด์ิ มารดา 

9 นางสุพัตรา  ขุนทอง 92/2  ม.1  ต. ไสหร้า  อ.ฉวาง   จ.นครศรีฯ นายพร้อมพงศ์  ขุนทอง มารดา 

10 นายจ าลอง  ปล่องเจริญ 462  ม.1  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวสุทธิดา  ปล่องเจริญ บิดา 

11 นายประสิทธ์ิ  จันทร์มณี 59  ม.5  ต. เคียนซา  อ.เคียนซา  จ.สุราษฎร์ธานี นายณัฐพล  จันทร์มณี บิดา 

12 นางพวงพะยอม  หีดแก้ว 226  ม.7  ต. ละอาย  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายพีรพล  หีดแก้ว มารดา 

13 นายสมศักด์ิ  แก้วพลี 78  ม.7  ต. ละอาย  อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ นาย สุภัทรพงษ์  แก้วพลี บิดา 

14 นายสุจิน  หนูข า 76  ม.1  ต. จันดี  อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ นายสุรพงศ์  สิทธิเดช บิดา 
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ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู ่ ช่ือ-สกุลผู้เรียนที่อยู่ในปกครอง ความสัมพันธ์ 
15 นางเสาวลักษณ์  ติกขนา 272  ม.1  ต. จันดี  อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ นายณรงค์  ไชยทิพย์ มารดา 

16 นายอุกกฤษฎ์  เทพนุรักษ์ 7/1  ม.6 ต. คลองน้อย อ.ชัยบุรีพิทยาจ.สุราษฎร์ธานี นางสาววรรณวิมล  เต็กอ๋อต้ง บิดา 

17 นางราตรี  ปานศร ี 75/3  ม.3  ต. ปริก  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีฯ นายถนรรตกิจ  ปานศรี มารดา 

18 นางราตรี  ปานศร ี 75/3  ม.3  ต. ปริก  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีฯ นายสถิตพงศ์  ปานศร ี มารดา 

19 นางดวงชะตา  คงประมัญ 96/2  ม.5  ต. นางรูป  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีฯ นายกฤษดา  คงประมัญ มารดา 

20 นายอนันต์  คงเก้ือ 121  ม.4  ต.ทุ่งโพธ์ิ  อ.จุฬาภรณ์  จ.นครศรีฯ นายธนกร  คงเก้ือ บิดา 

21 นางกิ้มจวน  โสพรรณรัตน์ 180/1  ม.6  ต.ทุ่งโพธ์ิ  อ.จุฬาภรณ์  จ.นครศรีฯ นายพงษ์ศิริ  โสพรรณรัตน์ มารดา 

22 นายสุเทพ  คงบ ารุง 43/1  ม.3  ต.ฉวาง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายเรวัตรชัย  คงบ ารุง บิดา 

23 นายไมตรี  นุ้ยบุญแก้ว 50  ม.4  ต. ละอาย  อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ นายพรหมมา  นุ้ยบุญแก้ว บิดา 

24 นางอารีย์  บุญจันทร์   65/2  ม.7  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวจุฑารัตน์  ศรีอินทร์ มารดา 

25 นางปราณี  ลือเล่า 180  ม.7  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวรัษฎิกานต์  ลือเล่า มารดา 

26 นางวรรณา  อินสโร 85/2  ม.7  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายจิรานุวัฒน์  อินสโร มารดา 

27 นายบุญยัง  บุญสนิท 36  ม.14  ต. ห้วยยาง  อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ นายมานัส  ชัยศิลป์ บิดา 

28 นางเยาวรัตน์  มิ่งขวัญ 45/1  ม.1 ต. ฉวาง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายณัฐพล  มิ่งขวัญ มารดา 

29 นายวรพงค์  จ านงจิต 5  ม.1  ต. ทุ่งใหญ่  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีฯ นายสันติสุข  จ านงจิต บิดา 

30 นางสาววาสนา  โยธารักษ์ 122   ม.5  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายธวัชชัย  ยอดย่ิง มารดา 

31 นางธิดารัตน์  ชมภูนุช 163  ม.7  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายสุวัฒนา  ชุมภูนุช มารดา 

32 นายสมพงค์  คงแก้ว 232/2  ม.4  ต. จันดี  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายยุทธนา  คงแก้ว บิดา 

33 นายประสิทธ์ิ  ยุทธทัต 232/19  ม.4  ต. จันดี  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายยุทธพล  คงแก้ว บิดา 

34 นางวีณา  พรหมฤทธ์ิ 136  ม.3  ต. ถ้ าพรรณรา  อ.ถ้ าพรรณรา  จ.นครศรีฯ นายธีรพงศ์  พรหมฤทธ์ิ มารดา 

35 นายสุพล  จันทร์สุข 154  ม.8  ต. ฉวาง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายสามารถ  ศรีขาว บิดา 
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ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู ่ ช่ือ-สกุลผู้เรียนที่อยู่ในปกครอง ความสัมพันธ์ 
36 นายกันหา  พิชัย   209  ม.8  ต. ละอาย  อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ นายพิพัฒน์  พิชัย บิดา 

37 นายสมคิด  จิตตรา 105/1  ม.12  ต. ละอาย  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายจักรกฤษณ์  จิตรา บิดา 

38 นางสาวอรอนงค์  โสวาที 107  ม.3  ต. ทุ่งสง  อ.นาบอน  จ.นครศรีฯ นายสายฟ้า  มณีสม มารดา 

39 นางสุชาดา  หงษ์ทอง 71  ม.14  ต. ละอาย  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายอภิพงศ์  เทพศักด์ิ มารดา 

40 นางสาวจาริญา  พิทักษ์ 268/1  ม.12  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายเกรียงศักด์ิ  ชูสุข มารดา 

41 นายโกศล  มีแสง 96/1  ม.1  ต. ทุ่งใหญ่  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีฯ นายวายุ  มีแสง บิดา 

42 นายพันธศักด์ิ  เชื้อบ้านเกาะ 63/1  ม.7  ต. สวนขัน  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายปณิธาน  เชื้อบ้านเกาะ บิดา 

43 นางอาริสา  ล่องค า 262  ม.8  ต. ฉวาง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายสุทธิพร  ล่องค า มารดา 

44 นางวาสนา  ศิริวัฒน์ 81/1  ม.8  ต. ฉวาง  อ.ฉวาง   จ.นครศรีฯ นายทรงกรด  บูรณ์พิศ มารดา 

45 นางจินตนา  ณ สมบัติ 252  ม.8  ต. ฉวาง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายธวัชชัย  ณ สมบัติ มารดา 

46 นางอุไร  อ่อนรัตน์ 295  ม.3  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายเอกราช  อ่อนชาติ มารดา 

47 นางสมใจ  วรรณบรรณ 277/1  ม.10  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายพงษ์ดนัย  ทองทิพย์ มารดา 

48 นางสุดารัตน์  แก้วตุ้น 307  ม.10  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายอนุวัฒน์  แก้วตุ้น มารดา 

49 นางจินตนา  นาคฤทธ์ิ 40  ม.2  ต. จันดี  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายวัชระ  นาคฤทธ์ิ มารดา 

50 นางสาวประไพ  จ านงจิตต์ 37  ม.1  ต. ทุ่งใหญ่  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีฯ นายสุริยา   ไม้แก้ว มารดา 

51 นางฉวีวรรณ  แจ้งใจ 77  ม.7  ต. ไม้เรียง  อ.ฉวาง   จ.นครศรีฯ นายอัครชัย  แจ้งใจ มารดา 

52 นางยุพวดี  กิจผลิต 51  ม.4  ต. ทุ่งสง  อ.นาบอน  จ.นครศรีฯ นายสันติ  กิจผลิต มารดา 

53 นางอารีย์  ศักด์ิศร ี 164/6  ม.2  ต. จันดี  อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ นายธีระพงศ์  ทรฤทธ์ิ มารดา 

54 นายยอดรักษ์  จงจิตร 251  ม.3  ต. ยางค้อม  อ.พิปูน จ.นครศรีฯ นายพงศกร  จงจิตร บิดา 

55 นางสมคิด  จ าปา 689  ม.3  ต. จันดี  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายอัศดา  จ าปา มารดา 

56 นางประภาวดี  ชลรักษ ์ 247  ม.5  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายสหรัฐ  แสงอุ่น มารดา 
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ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู ่ ช่ือ-สกุลผู้เรียนที่อยู่ในปกครอง ความสัมพันธ์ 
57 นางอัมพาพร  มันเสกวิทย์ 223/16  ม.2  ต.บางพระ  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีฯ นายชาลี  มีแย้ม มารดา 

58 นางดารารัตน์  ทองร่วง 12/1  ม.4 ต. ท่าเสม็ด  อ.ชะอวด  จ.นครศรีฯ นายอโนชา  สิงหเสน่ห์ มารดา 

59 นายวิทยา  ดาราฤกษ์ 72  ม.1  ต. นาแว  อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ นายวงศ์วิทย์  ดาราฤกษ์ บิดา 

60 นางสาวเรวดี  ลิบน้อย 251/1  ม.7 ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายนฎเดช  ลิบน้อย มารดา 

61 นางวาสนา  สิทธิฤทธ์ิ 176 ม.6  ต. พิปูน  อ.พิปูน  จ.นครศรีฯ นายกิตติธัช  สิทธิฤทธ์ิ มารดา 

62 นายประกิจ  ทิพย์สุขุม 118  ม.6 ต. ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีฯ นายเอกรินทร์  ทิพย์สุขุม บิดา 

63 นางศรีรัตน์   เปีย 85  ม.7 ต. ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีฯ นายชัยธวัช  บุญทองจันทร์ มารดา 

64 นางศรีรัตน์   เปีย 235  ม.5 ต. ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีฯ นายยุทธชัย  เปีย มารดา 

65 นางยุพา  หนูจันทร์แก้ว 138/2  ม.2  ต. หลักช้าง อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายนราธิป  หนูจันทร์แก้ว มารดา 

66 นางดวงนภาพร  ด่านเสือเรือง 1/13  ม.2  ต. จันดี  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายชุติพงศ์  ด่านเสือเรือง มารดา 

67 นางศิริเพ็ญ  รักษาศร ี 170  ม.7  ต. ละอาย  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายภานุวัจน์  หนูเพชร มารดา 

68 นางโสภา  พลเดช 191/1  ม.7 ต. ปริก  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีฯ นายสรายุทธ  พลเดช มารดา 

69 นายเทศ   คงรักษ ์ 226  ม.1 ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายอธิพงษ์  บุญครอง บิดา 

70 นางสุภาภรณ์  เส้งนุ้ย 134  ม.9  ต. ขุนทะเล  อ.ลานสกา  จ.นครศรีฯ นายธนวินท์  เส้งนุ้ย มารดา 

71 นางโสภา  ศรรีาพร 2/31  ม.2 ต. จันดี  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายศราวุธ  คงแก้ว มารดา 

72 นางวันธโน  โปร่งใจ 353/3  ม.8  ต. ทุ่งสง  อ.นาบอน จ.นครศรีฯ นายวันชะนะ  โปร่งใจ มารดา 

73 นางสุภาณี  ฉันนะ 35  ม.3  ต. ฉวาง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายติญ  ฉันนะ มารดา 

74 นายวิเชียร  คงแก้ว 301/1  ม.3  ต. ท่าปะจะ  อ.ชะอวด  จ.นครศรีฯ นายกฤตพณ  คงแก้ว บิดา 

75 นางสาวนิลนิพร  ตันสิน 1/32  ม.2 ต. จันดี  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายสุรพงษ์  ตันสิน มารดา 

76 นางสาวรัตนานุช อนุวัฒนวงศ์ 496/26  ม.4   ต. จันดี  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายสามารถ  ศิริรักษ ์ มารดา 

77 นางจินตนา  มีเติม 207  ม.2  ต. จันดี  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาวเกศรินทร์  มีเติม มารดา 
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ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู ่ ช่ือ-สกุลผู้เรียนที่อยู่ในปกครอง ความสัมพันธ์ 
78 นายเดชาพล  เดชารัตน์ 1/15  ม.2  ต. จันดี  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาวอังคณา  เดชารัตน์ บิดา 

79 นางเพ็ญศรี  ขุนทอง 32  ม.3 ต.แก้วแสน  อ.นาบอน  จ.นครศรีฯ นายเทพชัย  ขุนทอง มารดา 

80 นายสมรักษ์  อ าลอย 147  ม. 5 ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ  นางสาวพรทิพย์  รักษายศ บิดา 

81 นายจุมพล  ตารมย์ 29/2 ม. 5 ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีนนท์ บิดา 

82 นางอ าไพ  นุ่นสุวรรณ 120  ม.2  ต. นากาซะ  อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ นางสาวอรสา  นุ่นสุวรรณ มารดา 

83 นางประภาวรรณ  เทพนุรักษ ์ 123  ม.1 ต. หลักช้าง อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวกรกต  ภักดีชน มารดา 

84 นางสาวลัดดาวัลย์  ปรีชา 23  ม.1  ต. จันดี  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาวนุชนาฎ  สิทธิเดช มารดา 

85 นางสุจิตรา  สุดสาย 60  ม.11  ต. ละอาย  อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ นางสาวนันทิกานต์  นิลรัตน์ มารดา 

86 นางสุวรรณา  เจริญสุข 278  ม.1  ต. จันดี  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาวสมพร  สมบูรณ ์ มารดา 

87 นางจิรา  บางโรย 103/2  ม.8  ต. สวนขัน อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวชุติพร  บางโรย มารดา 

88 นางสายพิน  จ านงจิต 32  ม.7  ต. ฉวาง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาววิมลรัตน์  จ านงจิต มารดา 

89 นางกิมสาร  คงชูศร ี 195  ม.7  ต. ฉวาง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาวเสาวนีย์  แจ่มใส มารดา 

90 นางกัลยา  สุขใส 82/1  ม.3  ต.ดุสิต  อ.ถ้ าพรรณรา  จ.นครศรีฯ  นางสาวปาลิดา  สุกใส มารดา 

91 นางสมโพธ์ิ  ศรีเปารยะ 29  ม.7  ต. ยางค้อม  อ.พิปูน  จ.นครศรีฯ นางสาวจามจุรีย์  ศรีเปารยะ มารดา 

92 นายสันชัย  โสมา 71  ม.2  ต. พิปูน  อ.พิปูน   จ.นครศรีฯ นายพงศธร  โสมา บิดา 

93 นายประดับ  วงศ์พิพันธ์ 14  ม.17  ต. ไผทรินทร์  อ.ปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์ นายสิทธิโชค  วรรณทอง บิดา 

94 นางกรรหา  โสมล 24/3  ม.5  ต. ละอาย  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายธวัชชัย  โสมล มารดา 

95 นายทัศนัย  สว่างเย็น 10/1  ม.5  ต. ละอาย  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายพีระพล  สว่างเย็น บิดา 

96 นางศรีวิภา  วัฒนา 131/1  ม.3  ต. นากาซะ  อ.ฉวาง   จ.นครศรีฯ นายกิตติพงศ์  วัฒนา มารดา 

97 นางสุธิสา  แซ่เซียว 137/2  ม.5  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายอนุรักษ์  แซ่เซียว มารดา 

98 นางอาพร  คหวงศ ์ 1  ม.5  ต. ละอาย  อ.ฉวาง   จ.นครศรีฯ นางสาวอมรรัตน์  แก้วบางพระ มารดา 
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ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู ่ ช่ือ-สกุลผู้เรียนที่อยู่ในปกครอง ความสัมพันธ์ 
99 นางอ าพัน  จันตราชู 204  ม.7  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายทวีพล  เชาวลิต ยาย 

100 นางอรดา  วงเวียน 164  ม.3  ต. ทุ่งสง  อ.นาบอน  จ.นครศรีฯ นางสาววรรณศิลป์  เพชรประพันธ์ มารดา 

101 นางประคอม  หนูเนตร 203  ม.3  ต. จันดี  อ.ฉวาง   จ.นครศรีฯ นางสาววัลภา  สุขแก้ว มารดา 

102 นายวิทยา  อินทนพ 9/5  ม.7  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวจารุกัญญา  อินทนพ บิดา 

103 นางคนึง  ศรีทิพย์ 79/33  ม.16  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวสุภัทรา  ศรีทิพย์ มารดา 

104 นางคนึง  ศรีทิพย์ 79/52  ม.16  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวกวีนนาฏ  แก้วกระจ่าง มารดา 

105 นางสาวศรีพัฒน์  อุบล 117  ม.6  ต. คลองเส  อ.ถ้ าพรรณรา จ.นครศรีฯ นายกิตติภูมิ  เรืองกฤตยา มารดา 

106 นางจันทร์เพ็ญ สีต๋ี 22/1  ม.3  ต. สวนขัน  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายธนาชล  สุมา มารดา 

107 นายอ าพรรณ  ไชยเสนา 127  ม.4  ต. ไม้เรียง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาวอินทิรา  ไชยเสนา บิดา 

108 นายศรีทิพย์  บุญสนอง 138  ม.7  ต. นากาซะ  อ.ฉวาง   จ.นครศรีฯ นายชนินทร์  บุญสนอง บิดา 

109 นางสาวพันธิมล  จงจิตต์ 100  ม.4  ต. ทุ่งสง  อ.นาบอน จ.นครศรีฯ นายอัศฏาวุธณ์  วันรัตน์ มารดา 

110 นายวีระศักด์ิ  สดศรี 11/3  ม.3  ต. ทุ่งสง  อ.นาบอน จ.นครศรีฯ นางสาวธิดาพร  สดศร ี บิดา 

111 นางศิรินาถ  กาญจนมล  200  ม.7  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายอัฐพล  กาญจนมล มารดา 

112 นายธีรพงษ์  บัวทอง 155  ม.2  ต. ทุ่งใหญ่  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีฯ นางสาวลักขณา  สวนกูล บิดา 

113 นางกัลยา   ภูมิประสิทธ์ิ 15  ม.1  ต. นากาซะ  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาวกมลลักษณ์  ชูล ี มารดา 

114 นายไพรัตน์  นพสกุล 30  ม.6  ต. ควนกลาง  อ.พิปูน  จ.นครศรีฯ นางสาวจุฑามาศ  นพสกุล บิดา 

115 นางสาวปัญญาพร  เครือภักดี 334  ม.4  ต. จันดี  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาวสุภัทรา  สาโรจน์ มารดา 
116 นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ์ 34  ม.1  ต. ไสหร้า อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายกิตติกร  สุวรรณ์ มารดา 

117 นางจิราพา  ฤทธ์ิล าเจียก 48/1  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายจิรายุส  ฤทธ์ิล าเจียก มารดา 

118 นางปิยเนตร  พูลสวัสด์ิ 135/3 ม.4  ต. ควนสุบรรณ อ.นาสารจ.สุราษฎร์ธานี นายฉลองรัฐ  พูลสวัสด์ิ มารดา 

119 นางจินดา  เกตุแก้ว 47  ม.2  ต. นากาชะ  อ.ฉวาง   จ.นครศรีฯ นายณัฐพร  เกตุแก้ว มารดา 
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ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู ่ ช่ือ-สกุลผู้เรียนที่อยู่ในปกครอง ความสัมพันธ์ 
120 นายไมตรี  ริยาพันธ์ 32/2  ม.5  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายนนทวัฒน์  ใจเปี่ยม บิดา 

121 นางสุภาวดี  วงศ์เสน 51/1  ม.5  ต. หลักช้าง อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายปฐมพร  วงศ์เสน มารดา 

122 นางวรรณา วงสม 141  ม.2  ต. นากาชะ  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายวัชรากร  วงสม มารดา 

123 นางวราณี  ปราบราย 105/2  ม.10  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายวีระศักด์ิ  ทองจุ้ย มารดา 

124 จสอ. สายันต์ เกลา 57  ม.5  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายวิศววิท  เกลา บิดา 

125 นางสุนี   ทองภู่ 15  ม. 1  ต. ปากหมาก  อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี  นายไกรศักด์ิ  ทองภู่ มารดา 

126 นายจรูญ  จิตรามาศ 38  ม.16  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวเบญจมาศ  จิตรามาศ บิดา 

127 นายด ารงค์  คงรักษ ์ 88  ม.7  ต. ละอาย  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายฐิติวัฒน์  คงรักษ์ บิดา 

128 นางสาววิภารัตน์  ปรางเพ็ชร 87/11  ม.7  ต. โพธ์ิเสด็จ  อ.เมือง  จ.นครศรีฯ นายปฏิพัทธ์  ปรางเพ็ชร มารดา 

129 นายค ารณ  ยะโส 335  ม.3  ต. นากาชะ  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายปิยะพงศ์  ยะโส บิดา 

130 นายอาวุธ  ศรีจันทร์ 103  ม.7  ต. ท้องล าเจียก  อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีฯ นายอุดมศักด์ิ  ศรีจันทร์ บิดา 

131 นางนงนุช  นวลสิ่ว 54  ม.3  ต. ฉวาง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาวอนุธิดา  นวลสิ่ว มารดา 

132 นางจิรา  บางโรย 103/2  ม.8  ต. สวนขัน  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายเกียรติศักด์ิ  บางโรย มารดา 

133 นางสารี  เนาวโคอักษร 39  ม.5  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายเฉลิมชัย  เนาวโคอักษร มารดา 

134 นางสุพรรณี  เพอสม 109  ม.5  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายณัฐชัย  เพอสม มารดา 

135 นางวรรณ  ศรีภักดี 177  ม.7  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายณัฐวุฒิ  ศรีภักดี มารดา 

136 นางมณี  ศรีสุวรรณ 664  ม.3  ต. จันดี  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายตุลาการ  ศรีสุวรรณ มารดา 

137 นายวีระสิทธ์ิ  นพรัตน์ 7/1  ม.3  ต. ปริก  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีฯ นายธนาพร  พนาลี บิดา 

138 นายสุพจ  ราชคงแก้ว 127/1  ม.7  ต. นาบอน  อ.นาบอน  จ.นครศรีฯ นายธีรพงษ์  ราชคงแก้ว บิดา 

139 นายสายัณต์  ศรีสุขใส  33  ม.7  ต. นาบอน  อ.นาบอน  จ.นครศรีฯ นายธีรศักด์ิ   ศรีสุขใส บิดา 

140 นายธีรวัตร  สุดเอียด 93  ม.7  ต. การะเกด  อ.เชียรใหญ่   จ.นครศรีฯ นายนราพงษ์  สุดเอียด บิดา 
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ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู ่ ช่ือ-สกุลผู้เรียนที่อยู่ในปกครอง ความสัมพันธ์ 
141 นายวีรศักด์ิ  สวนสนอง 326  ม.12  ต. ละอาย  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายยศกร  สวนสนอง บิดา 

142 นายอภินันท์  มัฎฐาพันธ์ 112  ม.11  ต. ละอาย  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายศราวุฒิ  มัฎฐาพันธ์ บิดา 

143 นายกลาย  หวานแก้ว 100/41  ม.6  ต. ห้วยยูง  อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ นายสิทธิชัย  หวานแก้ว บิดา 

144 นางพองจันทร์  ละลอบ 48/1  ม.5  ต. นากาชะ  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายอดิเทพ  ละลอบ มารดา 

145 นางกาญจนา  ศักดา 47  ม.8  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวสายใจ  ชัยสิทธ์ิ มารดา 

146 นายสุรพงศ์  เพ็งสกุล 182  ม.5  ต. หลักช้าง อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายอภิชาต  เพ็งสกุล บิดา 

147 นายบุญชู  ราชจันทร์ 212  ม.8  ต. ฉวาง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายจักรพันธ์  ราชจันทร์ บิดา 

148 นายเนตรนภา  เพ็งสกุล 131/7  ม.7  ต. บ้านส้อง  อ.เวียงสระ   จ.นครศรีฯ นายเจนณรงค์  เพ็งสกุล บิดา 

149 นายศรสวรรค์  สิงห์ทอง 292  ม.5  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวอุษา  เครือจันทร์ บิดา 

150 นางอรอุษา  สุขศรีเมือง 36  ม.4  ต. ไม้เรียง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายปฐมพร  สุขศรีเมือง มารดา 

151 นางบุญธิดา  จงจิตต์ 23  ม.5  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายพลธนา  อ่อนแก้ว มารดา 

152 นายชัยพร  ถูกต้อง 45  ม.1  ต. ฉวาง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายนฤเทพ  เฉลิมพนาพันธ์ บิดา 

153 นายวีระศักด์ิ  สดศรี 11/3  ม.3  ต. ทุ่งสง  อ.นาบอน  จ.นครศรีฯ นายอภิสิทธ์ิ  สดศรี บิดา 

154 นางล าพู  สิงห์รัตน์ 81/2  ม.2  ต. ปริก  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีฯ นายกวีรัตน์  สิงห์รัตน์ มารดา 

155 นางเขมจิรา  ธาตุชล 48/6  ม.4  ต. ราไวย์  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต นายกายตะวัน  อ่อนแฮน มารดา 

156 นางเสหียม  สวนแก้ว 87/1  ม.17  ต. บ้านส้อง  อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี นายธนาวัฒน์  สวนแก้ว มารดา 

157 นายฉลอง  ศักด์ิเพชร 63/2  ม.4  ต. กุแหระ  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีฯ นายธีรวัฒน์  ศักด์ิเพชร บิดา 

158 นางโสภา  ใจแผ้ว 259/2  ม.7  ต. บ้านส้อง  อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี นายณัฐวุฒิ  ใจแผ้ว มารดา 

159 นายสมใจ  แก้ขุ้ย 123/3  ม.4  ต. ละอาย  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาวทิพยรัตน์  แก้ขุ้ย บิดา 

160 นางอติกาญจน์  ชูราษฎร์ 151  ม.2  ต. กาเปียด  อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ นางสาวเบญญาภา  ชูราษฎร์ มารดา 

161 นายจรินทร์  ยอดมณี 163  ม.2  ต. กาเปียด  อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ นางสาวระวีวรรณ  ยอดมณี บิดา 
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ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู ่ ช่ือ-สกุลผู้เรียนที่อยู่ในปกครอง ความสัมพันธ์ 
162 นางเอมอร  หมื่นวิจิตร 16/2  ม.6  ต. ควนคลัง  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีฯ นางสาวรัตนากร  หมื่นวิชิตร มารดา 

163 นางสาววิไลรัตน์  รามมนต์ 46/1  ม.7  ต. ฉวาง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาวปิยะรัตน์   รามนต์ มารดา 

164 นางอารีย์  สุขแก้ว 92/3  ม.7  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวสุดารัตน์   สุขแก้ว มารดา 

165 นางเรวดี  อุปลา 83  ม.14  ต. ละอาย  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาวอัจฉราพรรณ์  อุปลา มารดา 

166 นางจุฑามาศ  คงจันทร ์ 22/2  ม.5  ต. ปริก  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีฯ นางสาวกมลชนก  คงจันทร ์ มารดา 

167 นางประคิ่น  ผาสุก 39  ม.4  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวดอกแก้ว  ผาสุก มารดา 

168 นางเยาวดี  แววดวงแก้ว 109  ม.11  ต. ละอาย  อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ นางสาวพัชรี  วงศ์พิพันธ์ มารดา 

169 นายวิรัตน์  วิไล 18  ม.2  ต. นากาชะ  อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ นางสาวยุวธิดา  วิไล บิดา 

170 นางทิพญาดา  ฉิมสุข 113/2  ม.4  ต. สวนขัน  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวรุ่งทอง  มีเสน มารดา 

171 นายพรศักด์ิ   เพชรรัตน์ 255  ม.7  ต. ฉวาง  อ.ฉวาง   จ.นครศรีฯ นางสาวสุวนันท์  เพชรรัตน์ บิดา 

172 นางดรุณี  ยอดมณี 8  ม.5  ต. ไม้เรียง  อ.ฉวาง   จ.นครศรีฯ นางสาวชาริยา  สโมสร มารดา 

173 นางกัลยา  สุขราช 118  ม.4  ต. สวนขัน  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวพัชรี  งามประดิษฐ ์ มารดา 

174 นางศรีนวล  พวงพัว 68  ม.3  ต. สวนขัน  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวนัฐกาญจน์  วงค์ฤทธ์ิ มารดา 

175 นางประนอม  คงกะพันธ์ 38  ม.15  ต. ละอาย  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาวระวีวรรณ  คงกะพันธ์ มารดา 

176 นายศรีชัย   ธราพร 570/10  ม.4  ต. จันดี  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายเจนณรงค์  ธราพร บิดา 

177 นางกิติมา  วงศ์น้อย 64  ม.1  ต. ไสหร้า  อ.ฉวาง   จ.นครศรีฯ นางสาวทัศนาวลัย  วงศ์น้อย มารดา 

178 นายสนิท  พลายแก้ว 146/2  ม.3  ต. นากาชะ  อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ นางสาวนัทธมน  พลายแก้ว บิดา 

179 นายครรธิดา  ฤทธ์ิรงค ์ 71  ม.12  ต. ละอาย  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาวพรทิพย์  ฤทธิรงค์ บิดา 

180 นางสุวรรณี   รติณัทธรกุล 37  ม.5 ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวพิมพ์ชนก  รติณัทธรกุล มารดา 

181 นางสุทิน   กาฬจันโท 139 ม.7 ต. ฉวาง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาววรรณวดี  กาฬจันโท มารดา 

182 นางสุดารัตน์  แก้วตุ้น 332 ม.5 ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายศิลปะชัย  จันทร์อ่อน มารดา 
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ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู ่ ช่ือ-สกุลผู้เรียนที่อยู่ในปกครอง ความสัมพันธ์ 
183 นางสายสุดา  ศรีระบุตร 49  ม. 7  ต.ละอาย  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาวสุธิดา  พรหมรัตน์ มารดา 

184 นางนพลักษณ์ ศักด์ิพรหม 186 ม. 12  ต. เขาขาว  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีฯ นายกัณฑ์ฐาโชค  ศักด์ิพรหม มารดา 

185 นางรัญจวน  น้อยหีด 195 /4 ม. 5 ต.ไทรทอง  อ.ชัยบุรี  จ.สุราษฎร์ฯ นายจักรกฤษน์  น้อยหีด มารดา 

186 นางพวงเพ็ชร  ทองเทพ 35  ม. 2 ต กรุงชิง  อ.นบพิต า  จ.นครศรีฯ นายณัฐสิทธ์ิ  สุวรรณศร ี มารดา 

187 นายสมศักด์ิ  ทวินิจ 44/4 ม. 5 ต. ทอนหงส์  อ. พรหมคีรี  จ.นครศรีฯ นายธีรศาสนต์  ทวินิจ บิดา 

188 นายประเสริฐ  วิลาศกาญจน์ 79/63  ม. 16 ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายพงศกร  วิลาศกาญจน์ บิดา 

189 นางเสาวลักษณ์  มีสุข 97/1  ม. 9 ต. ท่าเรือ อ. เมือง  จ.นครศรีฯ นางสาวรัชดาภรณ์  อุ้มช ู มารดา 

190 นางเจษฎสุดา  เรืองรักษ ์ 48  ม. 8  ต. บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่   จ.นครศรีฯ นายกาญจนวัฒน์  เรืองรักษ ์ มารดา 

191 นายเฉลิมพร  ชนะศึก 326  ม. 4 ต. ถ้ าพรรณรา  อ. ถ้ าพรรณรา จ.นครศรีฯ นายเกียรติศักด์ิ  ชนะศึก บิดา 

192 นางพัชรวี  ไกรนรา 51  ม . 3  ต.ทุ่งสง อ.นาบอน  จ.นครศรีฯ นายไกรรัตน์  ไกรนรา มารดา 

193 นางสาวจิราพร  ทองปะนะ 248 ม. 8 ต. ไทบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีฯ นายณัฐวัฒน์  ช านาญเอ่ียม มารดา 

194 นายสมชาย   รอดรู้ 59  ม. 2  ต.กะเปียด  อ. ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายประสิทธิพร  รอดรู้ บิดา 

195 นายนวรัตน์  รักขนาม 19  ม. 4  ต.บ้านเนิน อ. เชียรใหญ่  จ.นครศรีฯ นายภานุวัฒน์  รักขนาม บิดา 

196 นางปรีดา  อ้นทอง 232/5  ม. 11 ต. ท่าศาลา อ.ท่าศาลา   จ.นครศรีฯ นายสันดุษิต  อ้นทอง มารดา 

197 นายปรีชา  ทิมกลับ 120  ม. 1 ต. เขาขาว  อ.ทุ่งสง   จ.นครศรีฯ นายหริรัศมิ์  ทิมกลับ บิดา 

198 นายจารึก  อินรินทร์ 266  ต.ในเมือง  อ. เมือง  จ.นครศรีฯ นายอลงกรณ์  อินรินทร์ บิดา 

199 นายสุเมธ  สิงห์คีพงค ์ 3/7 ม. 10  ต. ควนทอง  อ. ขนอม  จ.นครศรีฯ นายภราดร  สิงห์คีพงค ์ บิดา 

200 นางอมรา  ระก า 148  ม. 3 ต.ดุสิต  อ. ถ้ าพรรณรา  จ.นครศรีฯ นายกฤษดา  สุกใส มารดา 

201 นายประทาน ดีพรม 674  ม. 3 ต.จันดี  อ.ฉวาง   จ.นครศรีฯ นายไชยวัฒน์   ดีพรหม บิดา 

202 นางดรุณี  นนทศักด์ิ 80  ม. 3 ต. ละอาย  อ. ฉวาง   จ.นครศรีฯ นายทศพล   นนทศักด์ิ มารดา 

203 นายนิคม  สุขเกษม 4  ม. 8  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายพรเทพ  สุขเกษม บิดา 



 

233 

 

ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู ่ ช่ือ-สกุลผู้เรียนที่อยู่ในปกครอง ความสัมพันธ์ 
204 นายประเสริฐ  บุญมาก 88  ม. 6  ต. ฉวาง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายภูริทัต  เกียรติบุตร บิดา 

205 นายสุจินต์  เพชรสิทธ์ิ 4/7  ม. 6   ต. ไสหร้า อ.  ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายภูวดล  เพ็ชรสิทธ์ิ บิดา 

206 นางศรีวรรณ  พรหมดนตร ี 153 / 3 ม. 3  ต.ทุ่งสง  อ. นาบอน  จ.นครศรีฯ นายวีระพงษ์  พรหมดนตรี มารดา 

207 นายนุวัฒน์  สุขศรีใส 337  ม. 1  ต. ไสหร้า  อ. ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายศักรินทร์  สุขศรีใส มารดา 

208 นางจุไรพร พันศักด์ิ 250 ม. 8 ต. หลักช้าง    อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายสุริยะ  พันศักด์ิ มารดา 

209 นางสาวฉันทนา  ย่ิมอิ่ม 232/1  ม. 10  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายหัสดี  ย้ิมอิ่ม มารดา 

210 นางกัลยา  นาคราช 24/1 ม. 10 ต.หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายคมสันต์  นาคราช มารดา 

211 นางอารีรัตน์  ลือชา 196  ม. 4 ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายอนุวัฒน์  ลือชา มารดา 

212 นางนวลจันทร์  พูลสวัสด์ิ 33 /1  ม. 2 ต. กะหรอ  อ.นบพิต า   จ.นครศรีฯ นายจิรนรินทร์  พูลสวัสด์ิ มารดา 

213 นายถนอมทรัพย์  คชเสน 82  ม.1  ต. จันดี  อ. ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายเจษฎา  คชเสน บิดา 

214 นายสมชาย  มีแย้ม 223/16 ม. 2  ต.บางพระ อ. ปากพนัง  จ.นครศรีฯ นายทวีศักด์ิ  มีแย้ม บิดา 

215 นายสมชาย  มีแย้ม 223/16 ม. 2  ต.บางพระ อ. ปากพนัง  จ.นครศรีฯ นายวรพล  มีแย้ม บิดา 

216 นางสุจิตรา  บรรณาลงัค ์ 25 ม. 2 ต. ทุ่งสง  อ.นาบอน  จ.นครศรีฯ นายวสันต์  บรรณาลังค ์ มารดา 

217 นางจิราภรณ์  เอ่ียมสกุล 17  ม. 7 ต.พิปูน  อ. พิปูน  จ.นครศรีฯ นายสุขสันต์  วุทธิพงษ์ มารดา 

218 นางสาวบุปผา  งามพร้อม 14/6  ม.3  ต. แหลมศักด์ิ  อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่ นางสาวไอลดา  จันทร์ชิต มารดา 

219 นางสาวบุปผา  งามพร้อม 88  ม. 4  ต.แก้วแสน  อ.นาบอน    จ.นครศรีฯ นางสาวบุษราคัม  แก้วเจียม มารดา 

220 นางประทุมมาศ  บัณฑิศักด์ิ 39  ม.8  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวปุริศรา  บัณฑิศักด์ิ มารดา 

221 นางวชิราภรณ์   สีดี 3  ม.9  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายภานุพงศ์  สีดี มารดา 

222 นางนาตยา  จันทร์เมือง 31  ม.9  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวลัดดาวัลย์  จันเมือง มารดา 

223 นางจรีรัตน์  จันอ่อน 324  ม.10  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาววรรณนิศา  หยูคล้าย มารดา 

224 นางสุภาพร  พืชสิงค ์ 255  ม.1  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาววรรณวิภา  พืชสิงค ์ มารดา 
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ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู ่ ช่ือ-สกุลผู้เรียนที่อยู่ในปกครอง ความสัมพันธ์ 
225 นางศรีไพร  สมัยชูเกียรติ 8/2  ม.1  ต. ปากนคร อ.เมือง   จ.นครศรีฯ นางสาววรรณิศา  สมัยชูเกียรติ มารดา 

226 นางสิริพันธ์ุ  ศรีอินทร์ 215  ม.1  ต. จันดี  อ.ฉวาง   จ.นครศรีฯ นางสาวศิรินทิพย์  ศรีอินทร์ มารดา 

227 นางกมล   จันทร์เมือง 48 ม.4  ต. ละอาย  อ. ฉวาง  จ. นครศรีฯ นายวิฆเนศ  จันทร์เมือง มารดา 

228 นายวันชัย  เชาวแพทย์ 177  ม.7  ต. ฉวาง  อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ นางสาวรัชนก  เชาวแพทย์ บิดา 

229 นายวิทยา  เอี้ยวสกุล 35  ม.4  ต. จันดี  อ.ฉวาง   จ.นครศรีฯ นายสุริยา  เอี้ยวสกุล บิดา 

230 นางบัวหลวง  ชนะคช 55  ม.8  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวอรวรรณ  ชนะคช มารดา 

231 นางวิจิตรา  ศรีสว่าง 70   ม. 4  ต. นาโพธ์ิ    อ. สวี    จ.ชุมพร   นางสาวญาษิดา  สุขแก้ว มารดา 

232 นายสมชาย  จงจิต 191  ม.5  ต.พิปูน  อ.พิปูน   จ.นครศรีฯ นายไทสัน  จงจิต บิดา 

233 นายวิฑูร  คารวะวิชา 43  ม.5  ต. พิปูน  อ.พิปูน   จ.นครศรีฯ นายเลิศชัย  คาราวะวิชา บิดา 

234 นายพรฤทธ์ิ  จันทร์สุข 229  ม.10  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายวัชรธร  จันทร์สุข บิดา 

235 นายบุญฤทธ์ิ  สุขมี 12  ม.2  ต. หลักช้าง   อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาววาสนา  สุขมี บิดา 

236 นางวัชรี  รักษาพราหมณ ์ 104  ม.2  ต. พิปูน  อ.พิปูน   จ.นครศรีฯ นายสิทธิพงษ์  รักษาพารหมณ์ มารดา 

237 นายสิริชัย  โชติพิพัฒน์วรกุล 103  ม.11  ต. นาบอน  อ.นาบอน จ.นครศรีฯ นางสาวสิรินทรา  โชติพิพัฒน์วรกุล บิดา 

238 นางสาวบุญเรือง  กิ่งแก้ว 40  ม.5  ต. ห้วยปริก  อ.ฉวาง   จ.นครศรีฯ นายสุริยา  จ าปางาม มารดา 

239 นางเพ็ญศรี   ไชยธรรม 218/4  ม.3  ต. จันดี  อ.ฉวาง   จ.นครศรีฯ นางสาวอภิญญา  ไชยธรรม มารดา 

240 นางพัชรภรณ์   พูลเกิด 85  ม.6  ต. ฉวาง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาวอภิญญา  พูลเกิด มารดา 

241 นายไพบูลย์  ศิริวัฒน์ 235  ม.3  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวแพรริน  ศิริวัฒน์ บิดา 

242 นางวรรณา  รักษายศ 63/2  ม.8  ต. ท่าข้ึน  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีฯ นายวุฒิชัย  รักษายศ มารดา 

243 นางทองขาว  รัตนพันธ์ 19  ม.4  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายอุเทน  ด าด้วงโรม มารดา 

244 นางอักษร  สวัสดี 172/1  ม.3  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายวิทธวัฒน์  สวัสดี มารดา 

245 นางวนิดา  สุดสาย 2  ม.3  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายกมลพร  สุดสาย มารดา 
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ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู ่ ช่ือ-สกุลผู้เรียนที่อยู่ในปกครอง ความสัมพันธ์ 
246 นายวิโรจน์  ชูแก้วงาม 79  ม.11  ต. หนองหงส์  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีฯ นายธนวัฏ  ชูแก้วงาม บิดา 

247 นายอนุสิทธ์ิ  น้อยหีด 195/4  ม.5  ต. ไทรทอง  อ.ชัยบุรี  จ.สุราษฎร์ธานี นายวรุณฤทธ์ิ  น้อยหีด บิดา 

248 นายบัญญัติ  สุดสาย 81/1  ม.9  ต.หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายสันทัศน์  สุดสาย บิดา 

249 นางหนูเสียน  ทองแท้ 67/3  ม.4  ต. ทุ่งสง  อ.นาบอน  จ.นครศรีฯ นายสมเกียรติ  ทองแท้ มารดา 

250 นายเถลิง  แก้วแพรก 97  ม.14  ต. ละอาย  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายเจริญชนม์  แก้วแพรก บิดา 

251 นายประทีป  อ่อนทอง 1788  ต.ท่าวัง  อ.เมือง  จ.นครศรีฯ นายกิตติศักด์ิ  อ่อนทอง บิดา 

252 นางประทุมรัตน์  นุ่มนวล 110/2  ม. 5 ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายศุภกิตต์ิ  นุ่มนวล มารดา 

253 นายวิมล  วราชี 54  ม.4  ต. ทุ่งสง  อ.นาบอน  จ.นครศรีฯ นางสาวสายสุดา  อินทร์สุวรรณ ลุง 

254 นายวิทยา  ไชยธรรม 70  ม.7  ต. หลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายสันติชัย  ไชยธรรม บิดา 

255 นางสมใจ  บุญสังข์ 156  ม. 6 ต.สวนขัน  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายศุภวัฒน์  บุญสังข์ มารดา 

256 นางวรรณเพ็ญ  อินโตรม   38  ม. 3  ต.คลองน้อย   อ. ชัยบุรี  จ.สุราษฏร์ธานี นางสาวทัศนีย์  เต็กอ๋อต้ง มารดา 

257 นางอ้อย   ภวานุวงค์ 82/1 ม . 11 ต.ท้ายส าเภา อ.พระพรหม  จ.นครศรีฯ นายวิวัฒน์  ปิโย มารดา 

258 นายทวีป   จันทร์แก้ว 197 ม. 4  ต.นาพรุ อ.พระพรหม  จ.นครศรีฯ นายปฏิพล  จันทร์แก้ว บิดา 

259 นางสาวภัทรพร  บุตรหิรัญ 146  ต.ปลายพระยา อ. ปลายพระยา  จ.กระบี่ นายสุวนัท  ข้อยีแซ่ น้า 

260 นางวิไล   อินสุวรรณ 144  ม.2  ต.จันดี  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นายวิวัฒน์  มิศกาชีพ มารดา 

261 นางสราญจิตร  จูดเดช 141  ม. 5 ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวสุนิสา  จูดเดช มารดา 

262 นางประดับ  ชูนาค 5  ม. 14 ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวรจสุคนธ์  ชูนาค มารดา 

263 นางชนิดารา  เทพทอง 14/3  ม. 10  ต.ละอาย อ. ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาวณีรนุช  เทพทอง มารดา 

264 นางอาจินต์  สระแก้ว 63  ม. 6  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวพิมพ์ชนก  สระแก้ว มารดา 

265 นางนัยนา  อักษร 112  ม. 6  ต. ฉวาง อ. ฉวาง   จ.นครศรีฯ นางสาวกวินธิดา  บุญมาก มารดา 

266 นางวัฒนากร  ประเสริฐสุข 209  ม. 10  ต.ละอาย  อ.  ฉวาง   จ.นครศรีฯ นางสาวนภสร  ประเสริฐสุข มารดา 
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ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู ่ ช่ือ-สกุลผู้เรียนที่อยู่ในปกครอง ความสัมพันธ์ 
267 นายเสรี สุชาติพงค ์ 9/1  ม. 6  ต. ระโนด  อ. ระโนด  จ.สงขลา   นางสาวณัฐรดี  แก้วมณี ตา 

268 นายสุวิทย์  ราพฤทธ์ิ 17/2  ม. 2  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวสุดารัตน์  ราพฤทธ์ิ บิดา 

269 นางพวงเพ็ญ  พลสิงห์  340/1  ม. 7   ต.  ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวนาฎอนงค์  พลสิงห์ มารดา 

270 นางจิรา  ภักดีแก้ว 99  ม. 7  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวนาฎศิลป์  ภักดีแก้ว มารดา 

271 นายสมบัติ  ไชยสนธ์ิ 67  ม.2  ต. จันดี  อ. ฉวาง   จ.นครศรีฯ นางสาวพิชญ์นันท์  ไชยสนธ์ิ บิดา 

272 นางสมจิตร  ขุนทอง 133  ม. 3  ต. นากะชะ  อ. ฉวาง จ.นครศรีฯ นางสาวรัตติยากร  ขุนทอง มารดา 

273 นางจินดา  ยุชทัด 57/2  ม. 7  ต. หลักช้าง   อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวศิริวรรณ  ยุชทัด มารดา 

274 นายวิชัย  แก้วแกมจันทร์ 232/2  ม. 4  ต. จันดี  อ. ฉวาง   จ.นครศรีฯ นายวิทวัส  แก้วแกมจันทร์ บิดา 

275 นางวิไลวรรณ  เหมทานนท์ 309  ม. 6  ต. ไสหร้า  อ. ฉวาง   จ.นครศรีฯ นายภัทรพงค์  เหมทานนท์ มารดา 

276 นายศึกฤทธ์ิ   ราชรักษ ์ 15/1  ม. 5  ต. ละอาย  อ. ฉวาง   จ.นครศรีฯ นายราชศักด์ิ  ราชรักษ ์ บิดา 

277 นายบรรจบ  สุดใจ 25  ม. 6 ต. หลักช้าง   อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวปริชาติ  สุดใจ บิดา 

278 นายศรีชัย  ธราพร 570/10  ม. 4  ต. จันดี  อ.ฉวาง   จ.นครศรีฯ นายสิทธิชัย  ธราพร บิดา 

279 นางปรียา  สุวรรณเพ็ชร ์ 7/16  ม. 1 ต. ฉวาง  อ. ฉวาง   จ.นครศรีฯ นายจตุพล  สุวรรณเพ็ชร์ มารดา 

280 นายจรูญ  ดวงดี 119/2  ม. 2   ต. สวนขัน  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายณัฐพล  ดวงดี บิดา 

281 นายสุรพงค์  เจริญฤทธ์ิ 79/6  ม. 15  ต.  ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายนฤพนธ์  เจริญฤทธ์ิ บิดา 

282 นางล าพู  สิงห์รัตน์ 81/2  ม. 7  ต.ปริก  อ. ทุ่งใหญ่   จ.นครศรีฯ นายศราวุฒิ  สิงห์รัตน์ มารดา 

283 นายเหรียญชัย  ลาดนอก 5  ม.1  ต. ห้วยส้ม  อ.ภูกระดึง   จ.เลย นางสาวจีรประภา  ลาดนอก บิดา 

284 นายเศกสรรค์  สวนกูล 135/1  ม.1  ต. ทุ่งใหญ่  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีฯ นายโชติพงศ์  สวนกูล บิดา 

285 นางบุญญาธิการ   บางชอุ่ม 134  ม.3  ต. ป่าแว  อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี นายณัฐวัตร  วงศ์พนม มารดา 

286 นายศราวุธ   บุญเรือง 226   ต. ในเมือง   อ.เมือง   จ.นครศรีฯ นายวิสิฏฐ์  บุญเรือง บิดา 

287 นางพวงเพ็ญ   บิลและ 9  ม.1  ต. เชียรใหญ่  อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ นายอีฐพร  บิลและ มารดา 
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ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู ่ ช่ือ-สกุลผู้เรียนที่อยู่ในปกครอง ความสัมพันธ์ 
288 นายปัญญา  ช านาญกิจ 79  ม.6  ต. แก้วแสน  อ.นาบอน จ.นครศรีฯ นายนิติกร  ช านาญกิจ บิดา 

289 นายปัญญา  คชรัตน์ 152  ม.4  ต. นาเรียง  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีฯ นายปฏิญญา  คชรัตน์ บิดา 

290 นางวรรณา  ข ามณี 35/7  ม.8  ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี นายธนิต  ข ามณี มารดา 

291 นางจุติพร   อัตตะกุล 49  ม.7  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวอภิชยา  อัตตะกุล มารดา 

292 นางวรรณา   สวัสดี 56  ม.7  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นายศุภชัย  ทองเพ็ง มารดา 

293 นางนันทนา  สวัสดี 56/2  ม.7  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวลัดดาวัลณ์  มากมูล มารดา 

294 นางสาวขวัญกมล  ชัยศร ี 84  ม.5  ต. กระเปียด  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาวชฎาธร  ธราพร น้า 

295 นางรัตนา  นวลใย 178  ม.3  ต. กระทูน อ.พิปูน จ.นครศรีฯ นางสาวเนตรนภา  พิทักษ์ มารดา 

296 นายสมโชค  เลิศไกร 122 ม.5  ต. ยางค้อม  อ.พิปูน  จ.นครศรีฯ นางสาวปาริฉัตร  เลิศไกร บิดา 
297 นางจรวย  ทองดี 232/16  ม.4  ต. จันดี  อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ นางสาวพัชรี  ราชฤทธ์ิ มารดา 

298 นางเอมอร  นิยม 163  ม.3  ต. พิปูน  อ.พิปูน  จ.นครศรีฯ นางสาวรัตนากร  ราชมณี มารดา 

299 นางนัยนา  รักบ ารุง 52  ม.2  ต. จันดี  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาวสุทธาทิพย์  รักบ ารุง มารดา 

300 นางอาภรณ์  หนูภัยยันต์ 18  ม.7  ต. นาแว  อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ นางสาวณิชากร  หนูภัยยันต์ มารดา 

301 นางสายสุนีย์  คงแก้ว 30  ม.3  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวสุชัญญา  อ าลอย ป้า 

302 นางลัดดา   จันทร์ประสิทธ์ิ 78  ม.3  ต. ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีฯ นางสาวสุภาวรรณ  จันทร์ประสิทธ์ิ มารดา 

 

ผู้กรอกข้อมูล  ประทุมพร  จงจิตต์ 

   (นางสาวประทุมพร  จงจิตต์) 
   วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  12  ตัวบ่งชี้ แบบที่  3.8/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 

แผนกวิชา/งานอาคารสถานที่/งานศูนย์
วิทยบริการ 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ  ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  โดยการมีส่วนร่วมของครู  และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน 

  

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ     

3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  โดยครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

  

4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 
ผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  

เท่ากับ  4.00 
 

5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารจัดการ 
ปรับปรุงการบริหารจัดการด้าน
............................................ 

 

6. สถานศึกษาด าเนินการได้  4  ข้อ  ระดับคุณภาพ   ดี   
 

ผู้กรอกข้อมูล จีรศักด์ิ  คงสง 

(นายจีรศักด์ิ  คงสง) 
         วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  12  ตัวบ่งชี้ แบบที่  3.9/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ์  และคอมพิวเตอร์ แผนกวิชา/งานพัสดุ 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

1. สถานศึกษามีแผนงาน การจัดหา การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์   

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ     

3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์   โดยครู  และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

  

4. สถานศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 
ผลการประเมินความพึงพอใจ โดย

เฉลี่ย  เท่ากับ.............. 
 

5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารจัดการ 
ปรับปรุงการบริหารจัดการด้าน

...................................... 
 

6. สถานศึกษาด าเนินการได้  3  ข้อ  ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
 

ผู้กรอกข้อมูล พัฒนา  ทุ่งโพธ์ิตระกูล 

          (นายพัฒนา  ทุ่งโพธ์ิตระกูล) 
         วันที่  20  พฤษภาคม  2557 

 
 
 



 

240 

 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  12  ตัวบ่งชี้ แบบที่  3.10/2 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา งานบุคลากร/แผนกวิชา/ 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

สรุปร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับการพัฒนา  ปีการศึกษา  2556 

จ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

จ านวน 

จ านวนครูท่ีได้รับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ฝึกอบรมด้าน
วิชาชีพ 75% 

ได้รับทุน 
การศึกษา  5 

% 

ได้รับการแลกเปลี่ยนกับ
สถานศึกษาอื่น 5% 

ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 75% 

ได้รับประกาศเกียรติ
คุณฯ 5% 

ผู้บริหาร 5 80.00 0 20.00 100 40.00 
พืชศาสตร ์ 7 57.14 14.28 0 100 42.85 
สัตวศาสตร ์ 10 30.00 0 0 100 30.00 
ช่างกลเกษตร 7 85.71 28.57 42.85 100 85.71 
ประมง 5 80.00 40.00 20.00 100 100 
บริหารธุรกิจ 23 69.56 43.47 0 100 86.95 
อุตสาหกรรม 3 100.00 100 66.66 100 100 
สามัญสัมพันธ ์ 10 50.00 20.00 0 100 50.00 
เจ้าหน้าที ่ 6 50.00 0 0 100 50.00 
ลูกจ้างประจ า 16 31.25 0 6.25 100 6.25 
ลูกจ้างชั่วคราว 17 0 0 0 100 0 
ก.พ. 3 100 0 0 100 66.66 

รวม 112 15.26 45.46 71.90 100 17.01 

หมายเหตุ  คิดร้อยละจากจ านวนผู้รับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  12  ตัวบ่งชี้ แบบที่  3.11/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ งานวางแผน/งานการเงิน/งานบัญชี 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

สรุปการบริหารการเงินและงบประมาณ  ปีการศึกษา  2556 

  ข้อ 1. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 

งบด าเนินการ
(บาท) 

จ านวนเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม
ประเภท (บาท) 

จ านวนเงินงบประมาณท่ีใช้ (บาท) 
ร้อยละ

งบประมาณ
ท่ีใช้ต่อ

งบด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินงานตาม
ประเด็นก าหนด 

(ใช่/ไม่ใช่) 
วัสดุฝกึ  

อุปกรณ์
การเรียน  

รวม  วัสดุฝกึ  
อุปกรณ์
การเรียน  

รวม  

10,655,770 625,000.00 - 625,000.00 449,874.95 - 449,874.95 4.22 ไม่ใช ่
 

 ข้อ 2. สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิตผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

จ านวนเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

ตามประเภท (บาท) 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีใช้ (บาท) 

รายได้หรือมูลค่า
การผลติ ผลงาน
จากการใช้วัสดุ

ฝึก  
(สผ.5) 

ร้อยละของ
รายได้/มูลค่า
ผลผลิตต่อ
วัสดุฝกึ 

ผลการ
ด าเนินงาน
ตามประเด็น

ก าหนด 

(ใช่/ไม่ใช่) 
วัสดุฝกึ  

อุปกรณ์การ
เรียน  

รวม  วัสดุฝกึ  
อุปกรณ์การ

เรียน  
รวม  

625,000.00 - 625,000.00 449,874.95 - 449,874.95 120,000 26.67 ใช ่

 ข้อ 3. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

งบด าเนินการ
(บาท) 

จ านวนเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม
ประเภท (บาท) 

จ านวนเงินงบประมาณท่ีใช้/รายจ่ายส าหรับการ
บริการวชิาการและวิชาชีพ (บาท) 

ร้อยละ
งบประมาณท่ี
ใช้/รายจ่ายต่อ
งบด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินงานตาม
ประเด็นก าหนด 

(ใช่/ไม่ใช่) 
วัสดุฝกึ  

อุปกรณ์
และสื่อ 

รวม  วัสดุฝกึ  
อุปกรณ์
และสื่อ 

รวม  

10,655,770 625,000.00 - 625,000.00 374,744.95 - 374,744.95 3.51 ใช ่



 

242 

 

ข้อ 4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนนิการ 

งบด าเนินการ
(บาท) 

จ านวนเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม
ประเภท (บาท) 

จ านวนเงินงบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง (บาท) 
ร้อยละ

งบประมาณท่ี
ใช้จ่าย ต่อ

งบด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินงานตาม
ประเด็นก าหนด 

(ใช่/ไม่ใช่) 
จากภายในต้น

สังกัด 

จาก
ภายนอก 

รวม 
จากภายในต้น

สังกัด 

จาก
ภายนอก 

รวม 

10,655,770 171,100 - 171,100 171,050 - 171,050 1.60 ไม่ใช ่
 

ข้อ 5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 งบด าเนินการ 

งบด าเนินการ
(บาท) 

รายการ/โครงการ กิจกรรม ด้านการปลกูฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง

ไทยและพลโลก 

จ านวนเงินงบประมาณรายจ่ายตามโครงการ
กิจกรรม ด้านการปลกูฝังจิตส านกึฯ (บาท) 

ร้อยละ
งบประมาณท่ี
ใช้จ่าย ต่อ

งบด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินงานตาม
ประเด็นก าหนด 

(ใช่/ไม่ใช่) 
จากภายใน
ต้นสังกัด 

จาก
ภายนอก 

รวม 

10,655,770 โครงการคุณธรรมน าความรู ้ 45,000 - 45,000   
 โครงการในความร่วมมือในการฝึกงาน

นักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 

100,000 - 100,000 
 

 

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 4,990 - 4,990   

 กิจกรรมวันส าคัญ 57,542 - 57,542   

       
 รวม 660,501  660,501 6.19 ใช ่

 

แหล่งข้อมูล : อ้างอิงงานวางแผนและงบประมาณ 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  12  ตัวบ่งชี้ แบบที่  3.12/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชวีศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศแล หรือต่างประเทศ แผนกวิชา/งานความร่วมมือ/งานทวิ

ภาคี/ครูผู้สอน 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

สรุปการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศแล หรอืต่างประเทศ  ปีการศึกษา  2556 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 

 
 

2. สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนสาขางานที่
เปิดสอน 

จ านวนสาขางาน
ท้ังหมด 

จ านวนสาขางานท่ีมี
การจัดหาฯ 

ร้อยละ 
 

6 2 33.33 

3. สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศ และ หรือต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 

47 1 48 

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ  เช่น งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ฯลฯ 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๕ รายการ 

งปม. วัสด-ุอุปกรณ ์ ครุภัณฑ ์ อื่น ๆ รวม 

 
10,000 

เคร่ืองฉาย LCD 
Projector/แผ่น

พับ,วารสาร 

  10,000 

5. สถานศึกษามีการการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศเพ่ือการ
ปรับปรุง 

ผลการประเมิน โดยเฉลี่ย  เท่ากับ..........-..........  
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  12  ตัวบ่งชี้ แบบที่  3.12/2 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชวีศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศแล หรือต่างประเทศ 
แผนกวิชา/งานความร่วมมือ/งานทวิ

ภาคี/ครูผู้สอน 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

สรุปการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศแล หรอืต่างประเทศ จ าแนกตามแผนกวิชา                       

แผนกวิชา 
จ านวนผู้เชี่ยวชาญ จ านวนสถานประกอบการ 

จ านวนทรัพยากรอื่น ๆ เช่น งปม.  
วัสดุ  ครุภัณฑ์ ฯลฯ 

หมายเหตุ 

ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ แผนก 1-6 ใช้งบประมาณ 10,000 

บาทก พืชศาสตร ์ - - 6 - 6 - 

สัตวศาสตร์ - - 8 - 8 - 

ช่างกลเกษตร - - 3 - 3 - 

อุตฯเกษตร - - 1 - 1 - 

ประมง - - 5 - 5 - 

บริหารธุรกิจ - - 24 - 24 - 

รวม - - 47 - 47 - 

. 
ผู้กรอกข้อมูล นฤมล  ตรีตรง                                                                                                               

 (นางสาวนฤมล  ตรีตรง) 
วันที่  20  พฤษภาคม 2557 

 
 



 

245 

 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  12  ตัวบ่งชี้ แบบที่  3.12/3 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชวีศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศแล หรือต่างประเทศ 
แผนกวิชา/งานความร่วมมือ/งานทวิ

ภาคี/ครูผู้สอน 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

สรุปทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทั้งในประเทศแล หรือต่างประเทศ จ าแนกตามแผนกวิชา  ปีการศึกษา  2556 

ทรัพยากร วิชา/เรื่อง 
จ านวน 

หน่วยงานที่สนับสนุน แผนกวิชาที่ได้รับการสนับสนุน 
คร้ัง ชั่วโมง 

1.วิทยากร 
       1.1 ผู้จัดการ หจก.ซูเลียนช้างกลาง เอเยนซ่ี การขายและการตลาด 1 3 หจก.ซูเลียนช้างกลาง เอเยนซ่ี การตลาด 

       1.2 คุณศุภกฤต  ศิรพิันธ์ 
ศิลปะการขาย การแนะน าธุรกิจ และเทคนิคการ
ท างาน 

1 3 หจก.ซูเลียนช้างกลาง เอเยนซ่ี การตลาด 

       1.3 คุณเกียรติศักดิ์  เดชเกิด 
ศิลปะการขาย การแนะน าธุรกิจ และเทคนิคการ
ท างาน 

1 3 หจก.ซูเลียนช้างกลาง เอเยนซ่ี การตลาด 

       1.4 คุณศุภกฤต  ศิณิพันธ์ 
ศิลปะการขาย การแนะน าธุรกิจ และเทคนิคการ
ท างาน 

1 3 หจก.ซูเลียนช้างกลาง เอเยนซ่ี การตลาด 

       1.5 คุณชัยชนะ  จตุทอง 
ศิลปะการขาย การแนะน าธุรกิจ และเทคนิคการ
ท างาน 

1 3 หจก.ซูเลียนช้างกลาง เอเยนซ่ี การตลาด 

       1.6 นายนันทวิทย์  ไตรเมศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 21  อุตสาหกรรมเกษตร 
2.สื่อการเรียน(วัสดุอุปกรณ์) 
       2.1  เครื่องฉาย LCD Projector/แผ่นพับ
,วารสาร 

การขายและการตลาด 1 3 หจก.ซูเลียนช้างกลาง เอเยนซ่ี การตลาด 
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ทรัพยากร วิชา/เรื่อง 
จ านวน 

หน่วยงานที่สนับสนุน 
แผนกวิชาที่ได้รับการ

สนับสนุน คร้ัง ชั่วโมง 

2.สื่อการเรียน(วัสดุอุปกรณ์) 
       2.2 เครื่องฉาย LCD Projector/แผ่น
พับ,วารสาร 

ศิลปะการขาย การแนะน าธุรกิจ และ
เทคนิคการท างาน 

1 3 หจก.ซูเลียนช้างกลาง เอเยนซี่ การตลาด 

       2.3 เครื่องฉาย LCD Projector/แผ่น
พับ,วารสาร 

ศิลปะการขาย การแนะน าธุรกิจ และ
เทคนิคการท างาน 

1 3 หจก.ซูเลียนช้างกลาง เอเยนซี่ การตลาด 

       2.4 เครื่องฉาย LCD Projector/แผ่น
พับ,วารสาร 

ศิลปะการขาย การแนะน าธุรกิจ และ
เทคนิคการท างาน 

1 3 หจก.ซูเลียนช้างกลาง เอเยนซี่ การตลาด 

       2.5 เครื่องฉาย LCD Projector/แผ่น
พับ,วารสาร 

ศิลปะการขาย การแนะน าธุรกิจ และ
เทคนิคการท างาน 

1 3 หจก.ซูเลียนช้างกลาง เอเยนซี่ การตลาด 

       2.6 เครื่องฉาย LCD Projector/แผ่น
พับ,วารสาร 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 21  อุตสาหกรรมเกษตร 

3. เงิน (งบประมาณ) 
       3.1  4,750 บาท การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 21  อุตสาหกรรมเกษตร 

       3.2      
       3.3      
       3.4      
       3.5      

4.ครุภัณฑ์ 

       4.1      
       4.2      
       4.3      
       4.4      
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ทรัพยากร วิชา/เรื่อง 
จ านวน 

หน่วยงานที่สนับสนุน 
แผนกวิชาที่ได้รับการ

สนับสนุน คร้ัง ชั่วโมง 

       4.5      

5.อื่น ๆ      

       5.1      
       5.2      
       5.3      
       5.4      

 

ผู้กรอกข้อมูล นฤมล  ตรีตรง                                                                                                               
 (นางสาวนฤมล  ตรีตรง) 
วันที่  20  พฤษภาคม 2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชพี  จ านวน  1  ตัวบ่งชี้ แบบ 4.1/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ   แผนกวิชา/งานโครงการพิเศษ/ ครูผู้สอน 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ  กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู  และบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

 
 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ  กิจกรรม ต่อปี  
จ านวน  7  โครงการ กิจกรรม ต่อสาขางาน 

ต่อป ี

 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม 

ครูเข้าร่วมโครงการกจิกรรม  ร้อยละ 60 % 
 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม 
ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมร้อย

ละ 80 % ต่อสาขางาน 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  
3.51 – 5.00 

ผลการประเมิน ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ โดยเฉลี่ย  เท่ากับ 4.00 

 

 

ผู้กรอกข้อมูล สุนทร  บูรณ์พงษ์ทอง 

(นายสุนทร  บูรณ์พงษ์ทอง) 
   วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์   หรืองานวิจัย  จ านวน  2 ตัวบ่งชี้ แบบ 5.1/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์   หรืองานวิจัย  ของผู้เรียน 
งานวิจัย/งานสิ่งประดิษฐ์/แผนกวิชา/ 

ผู้เรียน 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน  ให้ผู้เรียนจัดท า และด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการสิ่งประดิษฐ์   งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัย   

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3  และ ระดับชั้น ปวส. 2  จัดท าแสดงโครงการสิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช. 3  จ านวน  3 คน  :  1  ชิ้น และระดับชั้น ปวส. 2  
จ านวน  2 คน  :  1  ชิ้น 

ระดับชั้น ปวช. 3  จ านวน    38 ชิ้นระดับชั้น ปวส. 
2 จ านวน     17   ชิ้น 

 

3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของ
จ านวนผลงานทั้งหมด  ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  ร้อยละ  
44.78 

 

4. สถานศึกษาได้น าโครงการ  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ผลงานที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ร้อยละ  26.87 

 

5. สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงาน
ทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับ
ชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ   ร้อยละ  10.45 

 

                              ผู้กรอกข้อมูล วนิดา  ศรีอินทร์ 
           (นางสาววนิดา  ศรีอินทร์) 

 วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์   หรืองานวิจัย  จ านวน  2 ตัวบ่งชี้ แบบ 5.1/2 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์   หรืองานวิจัย  ของผู้เรียน งานวิจัย/งานสิ่งประดิษฐ์/แผนกวิชา/ 
ผู้เรียน 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

ระดับชั้น ปวช. 

หลักสูตร/
ชั้นปี 

สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

ผู้เรียนที่จัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  โครงงานและโครงการวิชาชพี 

จ านวน 
(ชิ้นหรือเรื่อง) 

จ านวนที่
น าไปใช้

ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

(ชิ้นหรือเรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนผลงาน
ที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

(ชิ้นหรือเรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนผลงานที่
น าไปใช้

ประโยชน์ หรือ
ได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน  
จังหวัด  ภาค  

และชาติ 
(ชิ้นหรือเรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

ปวช. 1 
เกษตรศาสตร ์ 80 - - - - - - - 
พาณิชยการ 39 - - - - - - - 

ปวช. 2 

พืชศาสตร ์ 9 3 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
สัตวศาสตร์ 21 - - - - - -  
ช่างกลเกษตร 4 9 9 100.00 9 100.00 3 33.33 
อุตสาหกรรมเกษตร 1 - - - - - - - 
ประมง 4 - - - - - - - 
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หลักสูตร/
ชั้นปี 

สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

ผู้เรียนที่จัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  โครงงานและโครงการวิชาชพี 

จ านวน 
(ชิ้นหรือเรื่อง) 

จ านวนที่
น าไปใช้

ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

(ชิ้นหรือเรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนผลงาน
ที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

(ชิ้นหรือเรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนผลงานที่
น าไปใช้

ประโยชน์ หรือ
ได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน  
จังหวัด  ภาค  

และชาติ 
(ชิ้นหรือเรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

การบัญชี 14 - - - - - - - 
การขาย 5 - - - - - - - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 - - - - - - - 

หลักสูตร/
ชั้นปี 

สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่จัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  โครงงานและโครงการวิชาชพี 

จ านวน 

(ชิ้นหรือเรื่อง) 

จ านวนที่
น าไปใช้

ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

(ชิ้นหรือเรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนผลงานที่
เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

(ชิ้นหรือเรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนผลงานที่
น าไปใชป้ระโยชน์ 
หรือได้รับรางวัลใน

ระดับชุมชน  
จังหวัด  ภาค  และ
ชาติ(ชิ้นหรือเรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

ปวช. 3 

พืชศาสตร ์ 5 11 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
สัตวศาสตร์ 9 1 1 100.00 - 0.00 - 0.00 
ช่างกลเกษตร 12 9 9 100.00 9 100.00 4 44.44 

อุตสาหกรรมเกษตร - - - - - - - - 
ประมง 7 7 - - - - - - 
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หลักสูตร/
ชั้นปี 

สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

ผู้เรียนที่จัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  โครงงานและโครงการวิชาชพี 

จ านวน 
(ชิ้นหรือเรื่อง) 

จ านวนที่
น าไปใช้

ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

(ชิ้นหรือเรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนผลงาน
ที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

(ชิ้นหรือเรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนผลงานที่
น าไปใช้

ประโยชน์ หรือ
ได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน  
จังหวัด  ภาค  

และชาติ 
(ชิ้นหรือเรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

การบัญชี 8 2 - - - - - - 
การขาย 3 3 - - - - - - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 5 - - - - - - 

รวม ระดับชั้น ปวช. 241 50 19 38.00 18 36.00 7 14.00 

 

                              ผู้กรอกข้อมูล วนิดา  ศรีอินทร์ 
           (นางสาววนิดา  ศรีอินทร์) 

 วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์   หรืองานวิจัย  จ านวน  2 ตัวบ่งชี้ แบบ 5.1/3 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์   หรืองานวิจัย  ของผู้เรียน งานวิจัย/งานสิ่งประดิษฐ์/แผนกวิชา/ ผู้เรียน 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

ระดับชั้น ปวส. 

หลักสูตร/
ชั้นปี 

สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

(คน) 

ผู้เรียนที่จัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  โครงงานและโครงการวิชาชพี 

จ านวน 

(ชิ้นหรือเรื่อง) 

จ านวนที่
น าไปใช้

ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

(ชิ้นหรือเรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนผลงาน
ที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

(ชิ้นหรือเรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนผลงานที่
น าไปใชป้ระโยชน์ 
หรือได้รับรางวัลใน

ระดับชุมชน  
จังหวัด  ภาค  และ

ชาติ 

(ชิ้นหรือเรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

ปวส. 1 

พืชศาสตร ์ 8 - - - - - - - 
สัตวศาสตร์ 5 2 2 100.00 - 0.00 - 0.00 
อุตสาหกรรมเกษตร - - - - - - - - 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3 - - - - - - - 
การบัญชี 8 - - - - - - - 
การตลาด - - - - - - - - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 - - - - - - - 
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หลักสูตร/
ชั้นปี 

สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

(คน) 

ผู้เรียนที่จัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  โครงงานและโครงการวิชาชพี 

จ านวน 

(ชิ้นหรือเรื่อง) 

จ านวนที่
น าไปใช้

ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

(ชิ้นหรือเรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนผลงานที่
เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

(ชิ้นหรือเรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนผลงานที่
น าไปใชป้ระโยชน์ 
หรือได้รับรางวัลใน

ระดับชุมชน  
จังหวัด  ภาค  และ

ชาติ 

(ชิ้นหรือเรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

ปวส. 2 

พืชศาสตร์ 2 - - - - - - - 
สัตวศาสตร์ 5 2 2 100.00 - - - - 
อุตสาหกรรมเกษตร - - - - - - - - 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 4 4 - - - - - - 
การบัญชี 1 1 - - - - - - 
การตลาด 1 ๑ - - - - - - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 9 - - - - - - 

รวม ระดับชั้น ปวส. 59 19 4 21.05 - - - - 

รวมทั้ง ระดับชั้น ปวช.  และ  ปวส. 300 69 23 33.33 18 26.09 7 10.14 
 

                              ผู้กรอกข้อมูล วนิดา  ศรีอินทร์ 
           (นางสาววนิดา  ศรีอินทร์) 

 วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์   หรืองานวิจัย  จ านวน  2  ตัวบ่งชี้ แบบ 5.2/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์   หรืองานวิจัย  ของครู 
งานวิจัย/งานสิ่งประดิษฐ์/แผนกวิชา/ 

ครูผู้สอน 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท า และด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย   

2. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

จ านวนครูทั้งหมด  65  คน 
จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย เท่ากับ  9  ชิ้น 
ร้อยละ  13.85 

 

3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวน
ผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  

น าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
ร้อยละ    100 

 

4. สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ   จ านวนผลงานทั้งหมด 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ร้อยละ  22.22 

 

5. สถานศึกษาด าเนินการให้นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ จ านวนผลงานทั้งหมด 
น าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับชุมจังหวัด ภาค และชาติ 

ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ ร้อยละ

............................................. 
 

ผู้กรอกข้อมูล  วนิดา  ศรีอินทร์ 
         ( นางสาววนิดา  ศรีอินทร์ ) 

              วันที่  20 พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์   หรืองานวิจัย  จ านวน  2 ตัวบ่งชี้ แบบ 5.2/2 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์   หรืองานวิจัย  ของครู 
งานวิจัย/งานสิ่งประดิษฐ์/แผนกวิชา/ 

ครูผู้สอน 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

แผนกวิชา 
จ านวนครู 

(คน) 

จ านวน (ชิ้น) จ านวนที่
น าไปใช้

ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

(ชิ้นหรือเรื่อง) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

จ านวน 
ที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

(ชิ้นหรือเรื่อง) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

จ านวน 
ผลงานที่น าไปใช้
ประโยชน์ หรือ
ได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน  

จังหวัด ภาค และ
ชาติ 

คิดเป็น 

ร้อยละ นวัตกรรม 
สิ่ง 

ประดิษฐ์ 

งาน 

วิจัย 

งานสร้าง 

สรรค์ 

สามัญสัมพันธ์ 10 - - 2 - 2 - - 0.00 - 0.00 
พืชศาสตร ์ 7 - - - - - - - - - - 
สัตวศาสตร์ 10 - - - - - - - - - - 
ประมง 5 - - 1 - 1 - - 0.00 - 0.00 
ช่างกลเกษตร 7 - 2 - - - - 2 - - - 
อุตสาหกรรมเกษตร 3 - - - - - - - - - - 
บริหารธุรกิจ 23 - - 4 - 4 - - 0.00 - 0.00 

รวม 65 - 4 7 - 9 100 2 22.22 - 0.00 
ผู้กรอกข้อมูล  วนิดา  ศรีอินทร์ 

         (นางสาววนิดา  ศรีอินทร์) 
              วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก  จ านวน  4 ตัวบ่งชี้ แบบ 6.1/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   

งานกิจกรรม/ แผนกวิชา/ ครูผู้สอน 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 
1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

จ านวน 8 โครงการ / กิจกรรม 
 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด  332 คน 
จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรม 1,823 คน 

 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน 
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 

จ านวนครูทั้งหมด 77 คน 
จ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรม 203 คน 

  

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครู  และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 4.22 
 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 4.20 
 

ผู้กรอกข้อมูล ประสิทธ์ิ  สุวรรณา 

  (นายประสิทธ์ิ  สุวรรณา) 
 วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก  จ านวน  4 ตัวบ่งชี้ แบบ 6.2/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   งานกิจกรรม/ แผนกวิชา/ ครูผู้สอน 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม จ านวน 7 โครงการ กจิกรรม  

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด  332 คน 
จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรม 1,123 คน 

 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้าน 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จ านวนครูทั้งหมด 77 คน 
จ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรม 168 คน 

 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 4.22 
 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 4.21 
 

 

ผู้กรอกข้อมูล ประสิทธ์ิ  สุวรรณา 

   (นายประสิทธ์ิ  สุวรรณา) 
                               วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก  จ านวน  4 ตัวบ่งชี้ แบบ 6.3/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรม/ แผนกวิชา/ ครูผู้สอน 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม  จ านวน 3 โครงการ กจิกรรม  

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการ 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด  332 คน 
จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรม 681 คน 

 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้าน 
ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

จ านวนครูทั้งหมด 77 คน 
จ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรม 114 คน 

 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยครู 
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 4.27 
 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านด้านการกีฬาและนันทนาการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 4.31 
 

 

ผู้กรอกข้อมูล ประสิทธ์ิ  สุวรรณา 

   (นายประสิทธ์ิ  สุวรรณา) 
                               วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก  จ านวน  4 ตัวบ่งชี้ แบบ 6.4/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานกิจกรรม/ แผนกวิชา/ ครูผู้สอน 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน 

จ านวนครูทั้งหมด 77 คน 
จ านวนครูที่ได้รับความรู้ 152 คน 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 332 คน 

จ านวนผู้เรียนที่ได้รับความรู้ 1,057 คน 

 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วม
ของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  

จ านวน 14 โครงการ กิจกรรม 
 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 4.20 
 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีผลต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 4.24 
 

 

ผู้กรอกข้อมูล ประสิทธ์ิ  สุวรรณา 

   (นายประสิทธ์ิ  สุวรรณา) 
                               วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   จ านวน  4 ตัวบ่งชี้ แบบ 7.1/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน งานประกันคุณภาพ 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

   

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน   

2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู 
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน 

  

3. สถานศึกษาได้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
4. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัด    
5. .สถานศึกษาได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา       
6. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   
7. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก   

  

ผู้กรอกข้อมูล สุจิตตรา  ขันทอง 

     (นางสุจิตตรา  ขันทอง) 
    วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   จ านวน  4 ตัวบ่งชี้ แบบ 7.2/1 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา  พ.ศ. 2555 งานประกันคุณภาพ 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

   

มาตรฐานที่ 
จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในแต่ละระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง ปรับปรุงเร่งด่วน 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

รวม      

ระดับคุณภาพ      

 
 

ผู้กรอกข้อมูล สุจิตตรา  ขันทอง 

     (นางสุจิตตรา  ขันทอง) 
    วันที่  20  พฤษภาคม  2557 

 
 

 

  



 

263 

 

 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   จ านวน  4 ตัวบ่งชี้ แบบ 7.2/2 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา  พ.ศ. 2555 งานประกันคุณภาพ 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556………………………………….ก าหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557………….…….. 

   
ตัวบ่งชี้ที่ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน ตัวบ่งชี้ที่ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน ตัวบ่งชี้ที่ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

1.1   2.4   3.11   

1.2   2.5   3.12   
1.3   3.1   4.1   
1.4   3.2   5.1   
1.5   3.3   5.2   

1.6   3.4   6.1   

1.7   3.5   6.2   
1.8   3.6   6.3   
1.9   3.7   6.4   
2.1   3.8   7.1   
2.2   3.9   7.2   

2.3   3.10      

 

ผู้กรอกข้อมูล สุจิตตรา  ขันทอง 

     (นางสุจิตตรา  ขันทอง) 
    วันที่  20  พฤษภาคม  2557 
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ภาคผนวก ค 
ผลงานดีเด่นครู และ ผู้เรียน  ปีการศึกษา  2556 
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รางวัล/ผลงานดีเด่น  
1. ได้รับเกียรติบัตร  จากการผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นหน่วย อกท. ดีเด่น  ระดับภาค 

ภาคใต้อันดับท่ี 1 ในการประชุมวิชาการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามรมราชกุมารี   
ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งท่ี  35  ระหว่างวันท่ี  25 – 29 พฤศจิกายน  2556  ณ วิทยาลัยประมงติณสูลา
นนท์ 
 2. นายศุภชัย  ทองเพ็ง นักศึกษา ช้ัน ปวส 2. สาขาการบัญชี ได้รับรางวัลพระราชทาน จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เยาวชนคนเก่ง รุ่นท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2556  
 3. ได้รับโล่เกียรติประวัติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยการเข้าร่วมโครงการประเมินผล
การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน ให้ไว้ ณ วันท่ี  11  กุมภาพันธ์  2556 
 4. ได้รับเกียรติบัตร  จากการน านโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ  กับสมาคม
วิชาชีพ องค์กรวิชาชีพในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกันและมีผลส าเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์ก าลังคน
อาชีวศึกษา  ระดับดีมาก(STAR)  ให้ไว้ ณ  วันท่ี 8 กุมภาพันธ์  2556 

5. ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น (คุรุสภา) ประจ าปีการศึกษา 2556 
นางธิดารัตน์ เทพรัตน์ 

 6. รางวัลผู้บริหารและครูดีเด่น รองฯ 1 คน /ครู 7 คน ดังนี้ 
  1. นายนิวัตร  ตระกูลสันติ ประเภทผู้บริหารดีเด่น 
  2. นางสาววนิดา  ศรีอินทร์ ประเภทครูดีเด่น ด้านการสอน 
  3. นางทัศนีย์  พงศ์สมัคร  ประเภทครูดีเด่น ด้านนวัตกรรม 
  4. นาส าราญ  นาคเกล้ียง  ประเภทครูดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  5. นายเทพรัตน์  บุญญานุพงษ ์ ประเภทครูดีเด่น ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  6. นางสาวสุธิดา  สิทธิฤทธิ์ ประเภทครูดีเด่น ด้านกิจกรรม 
  7. นายภิญโญ  จางบัว  ประเภทครูดีเด่น ด้านปฏิบัติตน ตามหลักปรัชญา  
                                                                          เศรษฐกิจพอเพียง  
 7. ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี 2556 ครู 11 คน  ดังนี้ 
  1. นายจีรศักด์ิ  คงสง   
  2. นายท านูน  บุญยารุณ   
  3.  นางธนัญญา  ล่ันซ้าย 
  4.  นางสาวประทุมพร  จงจิตต์    
  5.  นางปิยมาศ  สุวรรณมณี 
  6.  นายพัฒนา  ทุ่งโพธิ์ตระกูล 
  7.  นางรัตนา  บุญเกื้อสงค์ 
  8.  นางศิริโสภา  วิทอนโถง 
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  9.  นางสาวสิรินาฎ  ล่องจิตต์ธรรม 
  10. นายไสว  เล่ืองสีนิล 
  11. นางสุจิตตรา  ขันทอง 
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        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
 

  Website :  nkatc.ac.th 
  E – mail :   nk_atc@hotmail.com 
  โทรศัพท์  :  0-7544-5734 
  โทรสาร   :     0-7544-5735 
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