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วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขอมูลแกไขเมื่อ เวลา



สวนที่ 1 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1.1 ผลสัมฤทธิ์  

  1.1.1 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กำกับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยองความรูความ

สามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของ

จำนวนผูเรียนทั้งหมด ไดคะแนน 5 คะแนน อยูในระดับ ดีมาก 

  1.1.2 สถานศึกษา จัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการในการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินครบ

ถวน สมบูรณ จากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอยละ 80 ของจำนวนผูเรียนทีลงทะเบียนเรียน

ครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ไดคะแนน 4 คะแนน อยูในระดับ ดี 

  

1.2 จุดเดน 

  1.2.1 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรูความสามารถ ทำงานโดยใชกระบวนการกลุมในการ

บริการวิชาการ วิชาชีพหรือทำประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกำกับดูแลใหผูเรียนแตละคน

เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 

1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 

  1.3.1 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กำกับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบ

การ หนวยงานท่ีสอดคลองกับสาขางานที่เรียน โดยมีครูนิเทศไปนิเทศผูเรียนอยางนอย 1 ครั้ง 

1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

  1.4.1 สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละ 20 ของจำนวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอนในกรณีที่มีจำนวน

สาขางานไมถึง 5 สาขางานตองจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอยางนอย  1 สาขางาน 

2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

2.1 สถานศึกษา มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน 

สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 

  2..2 สถานศึกษา ไดดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  2.3 สถานศึกษา ไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  2..4 สถานศึกษา ไดจัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 



  2.5 สถานศึกษา ไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

  2.6 สถานศึกษา ไดจัดทำ MOU บันทึกขอตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาระหวาง

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร กับ สถานประกอบการ 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบดวยมาตรฐาน 4 ดาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา ผูสำเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ

ของสถานศึกษาคุณธรรม       มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรแตละระดับ

และแตละสาขาวิชา สาขางาน เปนที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสำเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียน

แรกเขา ตามเกณฑที่กำหนด 

 

มาตรฐานที่ 2 ดานบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา

คุณธรรม และนโยบายของหนวยงานตนสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้ง     การประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวย

งานที่เกี่ยวของเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

 

มาตรฐานที่ 3  ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษา

และการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร  สงเสริม  สนับสนุน กำกับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอน

รายวิชาใหถูกตอง  ครบถวนสมบูรณ  มีการพัฒนารายวิชาหรือกำหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

 

มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน  สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และ

ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

4.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีความรู   ทักษะทางวิชาชีพจําเปนตองฝกปฏิบัติใหผูเรียน ไดรับประสบการณ

ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะโดยเนน ผูเรียนมีสวนรวมในการ

วางแผน  ดําเนินการ   แกปญหา  สรุปและรายงานผลอยางเปนระบบเปนไปตาม เจตนารมณของพระราช

บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ได สรางความรวมมือกับองคกร

เครือขายเพื่อจัดการศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 4.2 วัตถุประสงค 

1.  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะทางวิชาชีพที่หลากหลาย  สามารถปฎิบัติงานอาชีพและมีคุณลักษณะ ที่พึง



ประสงค 

2. เพื่อสงเสริมครูใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีรูปแบบที่หลากหลายเนนผูเรียนมีสวนรวม 

3. เพื่อเผยแพรรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสำคัญไปยังบุคคลภายนอกไดใชเปนแนวทางในการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 4.3 กรอบแนวคิด(ถามี) 

 

 4.4 วิธีการดำเนินงาน 

โดยเริ่มจากการศึกษามาตรฐานอาชีพ มาตรฐานรายวิชาและศึกษาความตองการของสถาน ประกอบการ  เพื่อนํ

าขอมูลมาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาใหเปนแบบฐานสมรรถนะโดยเนนการฝกปฏิบัติจริง ทั้ง ในหองปฏิบัติการ

วิชาชีพและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  ทั้งนี้  ผูสอนไดมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชาและ จัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูฐานสมรรถนะจัดฝกใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู ฝกคิด ฝกทํา ฝกสังเกต และฝก แกปญหาตาง ๆ ครูใช

แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย และเชื่อมโยงประสบการณกับชีวิตจริง ใหผูเรียนสามารถนํา ความรูมาประยุกตใชใน

การปฏิบัติงานจริงที่สอดคลองเหมาะสมกับงานอาชีพ  มีการจัดประชุมกับสถาน ประกอบการ  เชิญผูเชี่ยวชาญ

ดานตาง ๆ เขามาเปนท่ีปรึกษา  ทั้งใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูสอนและอบรม พัฒนาใหกับผูเรียนดานการจัด

ทํา Project วิชาชีพทุกสาขาวิชา  แตละสาขาวิชาไดจัดกิจกรรมใหกับผูเรียน และเกิดผลสมัฤทธิ์กับผูเรียน  ดัง

กิจกรรมตอไปนี้   สาขาวิชาการตลาด  (MICE  และ Marketing Projects)   ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผู

เรียนเปนสําคัญโดยฝกทักษะวิชาชีพจากสถานประกอบการที่ หลากหลาย เชน การจัดงาน Event, สัมมนา, การ

จัดประชุม, การจัดนิทรรศการ เปนตน ซึ่งการฝกปฏิบัติ 

ประสบการณจริงดังกลาว ไดรับความรวมมือจากองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน สถานประกอบการ สง

ผลให ผูเรียนไดฝกคิด  ฝกทํา  ฝกแกปญหาและการคนพบความรู   ไดเรียนรูจากแหลง เรียนรูที่หลากหลาย มี 

บรรยากาศที่ปลุกเรา  จูงใจและเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร  เผย

แพรกิจกรรมใหกับ บุคคลภายนอก   ฝกประสบการณจริงจากสถานประกอบการ  มีรายไดระหวางเรียน อยาง

ตอเน่ืองจากการทําธุรกิจจําลอง MICE ผูเรียนจึงมีทักษะ เพ่ิมมากขึ้นนอกเหนือจากทักษะทางดานการตลาด  

สาขาการบัญชี  ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสงเสริมการฝกทักษะวิชาชีพ ทางการบัญชี จาก

สถานประกอบการท่ีหลากหลาย ในรูปโครงงาน การฝกปฏิบัติจริงกับสํานักงานบัญชี และการจัดทําบัญชี อยาง

เปนระบบ   ไดรับความรวมมือจากสถาน   จากการจัดกิจกรรมดังกลาว  สงผลใหผูเรียนมีรายไดระหวางเรียน

อยางตอเนื่อง  ผูเรียนมี พัฒนาการดานทักษะวิชาชีพ  กิจกรรมสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (Computer Projects)   

ครูจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนไดฝกการเปนผูใหบริการทางเทคโนโลยีในกิจกรรม ตาง ๆ อาทิ  การ

ตรวจเช็คและซอมบํารุง  คอมพิวเตอรเบ้ืองตนใหกับบุคลากรภายในและภายนอกองคกร   บริการลงโปรแกรม

พ้ืนฐานที่ใชงานในสํานกังานใหกับบุคลากรภายในและภายนอกองคกร    จัดทําสื่อการสอน อิเล็กทรอนิกส (E-

Book) ใหกับครู สาธิตสวนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร และการ ดูแล รักษา การซอมในเบื้องตนจากการจัด

กิจกรรมทําใหผูเรียนมีการพัฒนาทักษะการตรวจเช็คและซอมบํารุง คอมพิวเตอรเบื้องตน   มีการพัฒนาทักษะ

การลงโปรแกรมพื้นฐานตางๆ ที่ใชงานในสํานักงาน  มีการพัฒนา เทคนิคการจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Book 

)ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

 



 4.5 ผลการดำเนินงาน 

1. ครูมีการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัด กิจกรรมที่หลากหลายและ

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง      

2. ผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากการฝกทักษะและทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง   สามารถ ประยุกตใชองคความ

รูและมีสมรรถนะวิชาชีพสรางสรรคผลงานเปนที่ประจักษ จนไดรับรางวัล และสราง รายไดใหกับตนเอง   

3. ผูเรียนเห็นความสําคัญของการปฏิบัติงานจริงและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยาง เครงครัด  ทําใหได

รบัการยอมรับและไดรับความรวมมือจากองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน      

4. ผลงานดานผูสอนและผูเรียนไดมีการเผยแพรใหกับองคกรทั้งภายในและภายนอก เปน แหลงแลกเปลี่ยนเรียน

รูจนเปนที่ยอมรับจนไดรับความไววางใจจากผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนตลอดจน องคกรตาง ๆ    

 

 4.6 ประโยชนที่ไดรับ 

1. ครูมีการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัด กิจกรรมที่หลากหลายและ

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง      

2.  ผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากการฝกทักษะและทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง   สามารถ ประยุกตใชองค

ความรูและมีสมรรถนะวิชาชีพสรางสรรคผลงานเปนที่ประจักษ จนไดรับรางวัล และสราง รายไดใหกับตนเอง   

3.  ผูเรียนเห็นความสําคัญของการปฏิบัติงานจริงและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยาง เครงครัด  ทําใหได

รบัการยอมรับและไดรับความรวมมือจากองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน      

4.  ผลงานดานผูสอนและผูเรียนไดมีการเผยแพรใหกับองคกรทั้งภายในและภายนอก เปน แหลงแลกเปลี่ยน

เรียนรูจนเปนท่ียอมรับจนไดรับความไววางใจจากผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนตลอดจน องคกรตาง ๆ    



สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 88 หมู 2    ตำบลทรายขาว   อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170

  โทรศัพท 075-766525  โทรสาร 075-766526

  E-mail  huasai_vec@hotmail.com  Website http://rms.hicc.ac.th/pms_graph.php

  ประวัติสถานศึกษา

     กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพใหกวางขวางยิ่งขึ้น  

ดังน้ัน  ป  พ.ศ.  2533  มีคณะกรรมการชุดหนึ่งประกอบดวย  ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เจาหนาที่ของ

กรมอาชีวศึกษา  นายปลอบ  หนูยิ้มซาย  ผูอำนวยการวิทยาลัยเกษตรนครศรีธรรมราช  ไดรับมอบหมายจากกรม

อาชีวศึกษา  ใหเปนผูรวบรวมขอมูลหลักฐานตาง ๆ เพื่อใชในการพิจารณาพื้นที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ

ขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบกับขณะนั้นไดมีบุคคลกลุมหนึ่งซึ่งประกอบดวย 

1. นายเอี่ยม     นางครวญ        จุลบุญญาสิทธิ์ 

2. นายเจริญ    นางเก็บ           มีเสน 

3. นายคลอย    นางจาย          ทิพยบุญแกว 

4. นายวิน       นางละออง       แกวขลิบ 

5. นายประวัติ   นางจารึก         หอยชูด 

6. นายพลัด     นางพลับ         ทองมา 

7. นายรวง      นางเอียง         ดำดวงโรม 

8. นายสอง     นางพลาย        วิบูลยศิลป 

9. นายธงชาติ   วีรชัยวัลลภ 

10. นายโรจน    นางมูล           แกวแหลม 

11. นายลาภ      นางครื้น         กลับสติ 

12. นายรินทร    นางระเบียบ     ทองนอก 

13. นายสมบูรณ นางวิไล         รอดเพชร 

14. นายเหิม      นางแดง        บัวศรี 

15. นายเทียบ    นางหนูภักดิ     จันทรทอง 

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  ไดประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  15  มีนาคม  พ.ศ.  2535  เปดรับนักเรียนและทำการเรียน

การสอนเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2537 

 



  การจัดการศึกษา

  หลักสูตรการเรียน การสอน 

     ดำเนินการจัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหบริการดานการศึกษาแกเยาวชนและประชาชน ตั้งแตปการ

ศึกษา 2537 เปนตนมา เพ่ือผลิตกำลังคนในระดับชางกึ่งฝมือและชางเทคนิค สนองตอบตอความตองการของตลาด

แรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยไดจัดการศึกษาและอบรมใน 4 ประเภทวิชา คือ 

     1.)  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  

     2.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

     3.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  

     4.) ประเภทวิชาประมง  

     

ตามลักษณะการจัดการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 2 ลักษณะคือ  

1. การจัดการเรียนการสอนในระบบ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทรไดดำเนินการเปดสอนตามหลักสูตรของกรม

อาชีวศึกษา 2 ระดับ คือ  

     1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เปนหลักสูตร 3 ป รับผูสำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หรือเทียบเทา ปจจุบันวิทยาลัยการอาชีพหัวไทรไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ดังนี้  

     ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  ประกอบดวย 5 สาขางาน ดังนี้  

        1.)  สาขางานยานยนต  

        2.) สาขางานไฟฟากำลัง  

        3.) สาขางานอิเลคทรอนิกส  

        4.) สาขางานกอสราง 

        5.) สาขางานจักรยานยนตและเครื่องยนตเล็กอเนกประสงค(ทวิภาคี) 

      ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบดวย 4 สาขางาน ดังนี้  

        1.)  สาขางานการบัญชี  

        2.) สาขางานการตลาด(ทวิภาคี)  

        3.) สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

        4.) สาขาการจัดการโลจิสติกส  

         

      ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ประกอบดวย 1 สาขางาน ดังนี้  

        1.) สาขางานการโรงแรม(ทวิภาคี)  

      ประเภทวิชาประมง ประกอบดวย 1 สาขาวิชา ดังนี้  

        1.)  สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

       1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เปนหลักสูตร 2 ป รับผูสำเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือเทียบเทา โดยวิทยาลัยการอาชีพหัวไทรไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาใหเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เมื่อปการศึกษา 2556 ในปจจุบันดำเนิน

การเปดสอนหลักสูตรทวิภาคีจำนวน 8 สาขาวิชา ดังนี้  



        1.)  สาขางานเทคนิคยานยนต  

        2.) สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  

        3.) สาขางานการบัญชี 

        4.) สาขาการจัดการคลังสินคา 

        5.) สาขาการตลาด 

        6) สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

        7) สาขาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

        8) สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

 

       1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เปนหลักสูตร 2 ป รับผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเทา โดยวิทยาลัยการอาชีพหัวไทรไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาใหเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ม.6 เมื่อปการศึกษา 2556 ในปจจุบันดำเนิน

การเปดสอนหลักสูตรทวิภาคีจำนวน 4 สาขาวิชา ดังนี้  

       1)  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

       2) สาขาการตลาด   

       3) สาขาการจัดการคลังสินคา 

       4) สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

 

2. การจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อบริการวิชาชีพ แกชุมชน วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

ไดเปดสอนหลักสูตร คือ 

      2.1 หลักสูตรหลากหลายตามเนื้อหาวิชา เชน หลักสูตรระยะสั้น 30, 75, 100, 125 และ 255 ชั่วโมง ใน

สาขาวิชาตางๆ ไดแก 

     สาขาวิชาชางยนต 

        1.)  วิชาการขับรถยนต 

        2.) วิชาชางซอมเครื่องยนตแกสโซลินเล็ก 

     สาขาวิชากอสราง 

        1.)  วิชามุงกระเบื้องหลังคา 

        2.) วิชาการติดตั้งสุขภัณฑ 

        

     สาขาวิชาไฟฟากำลัง 

        1.)  วิชาติดตั้งไฟฟาในอาคาร 

     สาขาวิชาอิเลคทรอนิกส 

        1.)  วิชาการซอมเครื่องขยายเสียง 

        2.)  วิชาอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 

        3.)  วิชาซิลสกรีนและวงจรพิมพ 



     สาขาวิชาพาณิชยการ 

        1.)  วิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 

        2.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

        3.) การเปนผูประกอบการ 

     สาขาวิชาคหกรรม

        1.)  วิชาการประดิษฐของชำรวยและของที่ระลึก 

        2.) วิชาการจัดตกแตงสถานที่ 

     สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรม

        1.)  การแกะสลักผักและผลไมในงานอาหาร 

        2.) การผสมเครื่องดื่ม 

        3.) โดนัทขนมปงและเดนนิสเพลส 

     2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพชั้นมัธยม วิทยาลัยการอาชีพหัวไทรไดเปดการเรียนการสอนแกนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลายของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาภายในชุมชน 

      

 

  สภาพชุมชน

     อำเภอหัวไทร เปนอำเภอเกาแกขึ้นตอจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของจังหวัด

นครศรีธรรมราช หางจากศาลากลางจังหวัดตามระยะทางหลวงแผนดินสายนครศรีธรรมราช-สงขลา 66 กิโลเมตร 

ติดชายฝงทะเลอาวไทย มีเนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 417 ตารางกิโลเมตร  อำเภอหัวไทรตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2447 

หมูท่ี 1 ตำบลเขาพังไกร ชื่อ“ อำเภอพังไกร ”  หลวงประจันตุฑารักษ (กาน ศิวายวิโรจน) เปนนายอำเภอคนแรก 

และตอมาป พ.ศ.2460 สมัยหลวงอนุสรสิทธิกรรม (บัว ณ นคร) ไดยายที่ตั้งที่วาการอำเภอมาอยูที่หมู 1 ตำบล

หัวไทร เปลี่ยนชื่อเปน “ อำเภอหัวไทร ” ครั้นถึงป พ.ศ.2467 ไดถูกทางราชการลดฐานะลงเปนกิ่งอำเภอแลวใหขึ้น

ตออำเภอปากพนังและในปนั้นเองไดยายมาตั้งอยูหมูที่ 8 ตำบลหัวไทร ตอมาในป พ.ศ. 2480 ไดยกฐานะเปน 

“อำเภอหัวไทร” อีกครั้งหนึ่ง ปจจุบันอำเภอหัวไทรเปนอำเภอชั้น 2 ตั้งอยูเลขที่ 195 หมูที่ 11 ตำบลหัวไทร อำเภอ

หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอหัวไทรเปนอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยูทางทิศตะวันออก

เฉียงใตของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณเสนรุง 8 เหนือ และเสนแวง 100 15 ตะวันออกอยูหางจาก

กรุงเทพมหานคร 896 กิโลเมตร โดยทางรถยนต มีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับอำเภอปากพนังและอำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ทิศใต ติดตอกับอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทย  

ทิศตะวันตก ติดตอกับอำเภอเชียรใหญ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  สภาพเศรษฐกิจ

     อาชีพหลัก  เกษตรกรรม  และการประมง

  สภาพสังคม



      พ้ืนที่อำเภอหัวไทร โดยทั่วไปเปนที่ราบลุมแมน้ำและท่ีราบลุมริมฝงทะเล มีแมน้ำสายหลักเปรียบเสมือน

เสนเลือดใหญของอำเภอหัวไทร คือคลองหัวไทร ซึ่งเปนสาขาหนึ่งของแมน้ำปากพนัง ตนน้ำเกิดจากเทือกเขา

นครศรีธรรมราช ในเขตตำบลวังอาง อำเภอชะอวด โดยมีคลองสาขา คือ คลองลาไม เกิดจากหวยตาง ๆ ที่ไหลมา

รวมกันเปนคลองลาไม ไหลผานตำบลวังอางตำบลเขาพระทอง ตำบลทาประจะ ลงสูคลองชะอวดอีกสาขาหนึ่งเกิด

จากหวยบริเวณควนหนองหงส เกิดเปนคลองบางกลม ไหลผาน ตำบลบานตูล อำเภอชะอวด ลงสูคลองชะอวดไหล

ผานอำเภอชะอวด เรียกวา คลองชะอวด หรือคลองทาเสม็ด  ไหลผานอำเภอเชียรใหญ เรียกวาคลองเชียร ถึงบาน

ปากแพรกแลวแยกเปนสองสาย สายหน่ึงไหลผานไปทางทิศเหนือไปออกทะเลที่อาวปากพนัง อำเภอปากพนัง เรียก

แมน้ำปากพนัง อีกสายหนึ่งไหลคอนขางขนาบฝงทะเลไปทางทิศใตผานอำเภอหัวไทร เรียกวา คลองหัวไทร แลวไป

ลงทะเลสาบสงขลาท่ี ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาระยะทางประมาณ  63 กิโลเมตร นอกจากคลอง

หัวไทรสายหลักแลว ยังมีคลองสาขาอีกมาก เชน คลองพัทธสีมา คลองบางดิ่ง คลองทาเสา คลองบางปราชญ คลอง

หัวลำภู คลองแพรกเมือง คลองบางตะพาน คลองรามแกว คลองโพรงจระเข คลองดอนผาสุก - คลองควน เปนตน 

ลำคลองเหลาน้ีเคยมีความสำคัญตอชีวิตความเปนอยูของชาวอำเภอหัวไทร มาตั้งแตอดีต 4 ประการ 

1. ใชนำในการเพาะปลูก การเกษตร 

2. ใชเปนเสนทางคมนาคม 

3. ใชน้ำในครัวเรือน 

4. เปนแหลงเพาะพันธุปลา  



2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 190 35 0 225

ปวช.2 174 29 0 203

ปวช.3 175 8 0 183

รวม ปวช. 539 72 0 611

 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 8 113 121

ปวส.2 0 116 116



ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

รวม ปวส. 8 229 237

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 226 124 54.87

ปวส.2 101 75 74.26

รวม 327 199 60.86

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2564

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 241 173 71.78

ปวส.2 220 114 51.82

รวม 461 287 62.26

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
2 2 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 20 20 20

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนักงานราชการครู 9 9 9

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 26 7 26

เจาหนาที่ 9 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
3 - -

รวม ครู 55 36 55

รวมทั้งสิ้น 69 36 55

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน



ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขา

วิชา)

ระดับ ปวส.(สาขา

วิชา)
รวม(สาขาวิชา)ประเภทวิชา

ระดับ ปวช.(สาขา

วิชา)

ระดับ ปวส.(สาขา

วิชา)
รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม 5 3 8

พาณิชยกรรม 4 4 8

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 1 1 2

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 1 2

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0

พาณิชยนาวี 0 0 0

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

อุตสาหกรรม
0 0 0

รวมทั้งส้ิน 11 9 20

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 3

อาคารปฏิบัติการ 9

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอื่น ๆ 1

รวมทั้งสิ้น 15

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 15280120.00

งบดำเนินงาน 9742236.00

งบลงทุน 0.00



ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบเงินอุดหนุน 185000.00

งบรายจายอื่น 3752960.00

รวมทั้งสิ้น 28960316.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  วิชาการนำ  คุณธรรมดี  มีพลานามัย  ประชาธิปไตยรู  กอบกูสังคม

  อัตลักษณ

  ทักษะดี  มีวินัย

  เอกลักษณ

  อนุรักษวัฒนธรรม  นำวิชาชีพสูชุมชน

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

  จัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี ผลิต และพัฒนากำลังคน ใหมีสมรรถนะ    

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  พันธกิจ

  พันธกิจท่ี 1  สรางเครือขายและความรวมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน องคกรตาง ๆ  

         ในประเทศ โดยใชเทคโนโลยี เพ่ือจัดการศึกษาในระบบ ระบบทวิภาคี  และการ  

               ฝกอบรมวิชาชีพ ระดมทุนทรัพยากร 

พันธกิจที่ 2  สงเสริม สนับสนุน พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และเทคโนโลยี 

                 สูชุมชน 

พันธกิจที่ 3  นำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการอาชีวศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพ 

พันธกิจที่ 4  พัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูเพื่อเอื้อตอการเรียนการสอน 

          ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา               

พันธกิจที่ 5  พัฒนาคุณภาพ ระบบบริหารจัดการใหทันสมัย รวดเร็ว และสงเสริมการมีสวน 

            รวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

พันธกิจที่ 6  จัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

          อาชีวศึกษา แตละระดับการศึกษา   

พันธกิจที่ 7  สงเสริมระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 

พันธกิจที่ 8  ปลูกฝงจิตสำนึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย การปกครองระบอบ 

        ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ทะนุบำรุงศาสนา  

         ศิลปวัฒนธรรมสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ รักษาสิ่งแวดลอม บริการ   



                 วิชาชีพสูชุมชน 

พันธกิจที่ 9  บริหารจัดการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  เปาประสงค

  1.  ครูมีความสามารถดานวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของ 

ตลาดแรงงาน 

3. มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงานวิจัยที่นำไปใช 

4. เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน 

5. มีหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการและประชาชน 

6. เพ่ือสรางความเขมแข็ง เครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

 

  ยุทธศาสตร

  พันธกิจท่ี 1  สรางเครือขายและความรวมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน องคกรตาง ๆ ในประเทศ โดยใช  

                เทคโนโลยี เพ่ือจัดการศึกษาในระบบ ระบบทวิภาคี และการฝกอบรมวิชาชีพ ระดมทุน  

                ทรัพยากร 

เปาประสงค 1. จำนวนสถานประกอบการรวมจัดการอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น 

                2. การบริหารจัดการและสนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                3. สถานศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการดานการปฏิบัติงานในองคกร 

พันธกิจที่ 2  สงเสริม สนับสนุน พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และเทคโนโลยีสูชุมชน 

เปาประสงค 1. มีโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ของครูและนักเรียน 

     2. มีการนำโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยไปใชประโยชน ไปประกวดและ

เผยแพรตอสาธารณะ 

พันธกิจที่ 3  นำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการอาชีวศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพ 

เปาประสงค 1. มีระบบบริหารจัดการใหทันสมัย รวดเร็ว และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการ

ศึกษา 

พันธกิจที่ 4  พัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูเพื่อเอื้อตอการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

                 อาชีวศึกษา  

เปาประสงค 1. ผูเรียนมีทักษะท่ีจำเปนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาและทักษะในศตวรรษที่ 21 

             - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

             - ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี 

             - ทักษะชีวิตและอาชีพ           

พันธกิจที่ 5  พัฒนาคุณภาพ ระบบบริหารจัดการใหทันสมัย รวดเร็ว และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน

การจัดการศึกษา 

เปาประสงค 1. สถานศึกษามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 

                2. ครูมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน 



พันธกิจที่ 6  จัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แตละ

ระดับการศึกษา 

เปาประสงค 1. นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาตามระดับการศึกษา 

พันธกิจที่ 7  สงเสริมระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 

เปาประสงค 1. ครูมืออาชีพ 

    2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 

พันธกิจที่ 8  ปลูกฝงจิตสำนึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

        อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมสงเสริมการกีฬา 

         และนันทนาการ รักษาสิ่งแวดลอม บริการวิชาชีพสูชุมชน 

เปาประสงค 1.  ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึกการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และมีจิตสำนึก  ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

    2.  ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับความรูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ 

PjBL/Active Learning/STEM Education 

    3.  ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ในการปฏิบัติงาน ตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษา 

    4.  ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบตอ

ตนเองและผูอื่น 

พันธกิจที่ 9  บริหารจัดการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค 1.  การจัดการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                   - มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลอง

กับความตองการของตลาดแรงงาน 

  2. การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           - มีระบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได คุมคา มีประสิทธิภาพ 

               - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะท่ีสูงขึ้นและมีศักยภาพพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

                   - การนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารสูสถานศึกษาเปนเลิศ 

  กลยุทธ

  กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 

มาตรการที่ 1 จัดประชาสัมพันธ แนะแนวอาชีพแกนักเรียนชั้น ม.3 

มาตรการที่ 2 ลดการออกกลางคัน 

มาตรการที่ 3 สรางภาพลักษณที่ดีของวิทยาลัย 

กลยุทธท่ี 2 ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

มาตรการที่ 1 เพ่ิมชั่วโมงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

มาตรการที่ 2 ปลูกฝงจิตสำนึกความมีระเบียบวินัยและความภูมิใจในชาติไทย 

มาตรการที่ 3  ยกระดับสถานศึกษาใหไดเกณฑมาตรฐาน 

กลยุทธท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 



มาตรการที่ 1 จัดหาบุคลากรดานการสนับสนุน เพื่อคืนครูสูหองเรียน 

มาตรการที่ 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการสอนของครู 

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

มาตรการที่ 1 เชิญผูมีความรูและประสบการณจากสถานประกอบการมาเปน 

อาจารยพิเศษ 

มาตรการที่ 2 รวมกับชุมชน 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

(กฟผ) รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

ส่ิงประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ นัำมันเขียวดอก

กรรณิการ รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ส่ิงประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ยาหมองสมุนไพร

ลาเวนเดอร รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน สาขา

จักรยานยนต ชนะเลิศอันดับ1

ชนะ

เลิศ
ภาค วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี

การประเมินองคการมาตรฐานดีเดน และสมาชิกดีเดน

โครงการภายใตการนิเทศ ผลประเมินเหรียญทองแดง

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขา งานรถจักรยานยนต ระดับภาค

(ภาคใต)

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัยเทคนิค

สุราษฎรธานี จังหวัด

สุราษฎรธานี

องคการมาตรฐานระดับเหรียญทอง
รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

กลุมจังหวัด

นครศรีธรรมราช และตรัง

ประเภทท่ี 1.2 การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเดน รูปแบบแปลง

สาธิต โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สอศ. รวมกับการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2563



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

นายจารึก สุทธะระ 

การแขงขันทักษะวิขาชีพและทักษะพื้นฐาน สาขาจักรยานยนต

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัยเทคนิคสุ

ราาฎรธานี

นางกฤตยลักษณ นิจศักดิ์ ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานเทคดนโลยีชีวภาพ 

รองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยี

ชีวภาพ น้ำมันเขียวกรรณิการ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช

นางศณวรรณ นวลมังสอ ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

รองชนะเลิศ อันดับ1 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน

เทคโนโลยีชีวภาพ ยาหมองสมุนไพรลาเวนเดอร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช

นายนิรุต ปรีดาศักดิ์ 

ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2564

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนิรุต ปรีดาศักดิ์ 

ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.นครศรีธรรมราช

นายอนุศักดิ์ สุขแกว 

ครูดีเดนดานการสอน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.นครศรีธรรมราช

นายอานนท วิไลรัตน 

ครูดีเดนดานปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.นครศรีธรรมราช

นางพรรนิภัทร วังบุญคง 

ครูดีเดนดานนวัตกรรม/วิจัย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.นครศรีธรรมราช

นายราเชนทร ชวดชุม 

ครูดีเดนดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.นครศรีธรรมราช

นายศรายุทธ เตละวานิช 

ครูดีเดนดานดูแลชวยเหลือผูเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.นครศรีธรรมราช

นายสิทธิชัย ทานทรัพย 

ครูดีเดนดานกิจกรรม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.นครศรีธรรมราช

นายสิทธิชัย ทานทรัพย 

ครูดีเดนดานกิจกรรม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.นครศรีธรรมราช

นางสาวธิติญา มีแตม 

ครูสรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.นครศรีธรรมราช



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุวรัตน อรชร 

ครูดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.นครศรีธรรมราช

นางสาวทยิดา กบิลพัตร 

บุคลากรฝายสนับสนุนการศึกษาดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อศจ.นครศรีธรรมราช

นายชนสรณ จิตภักดี 

คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีฯ

ระดับภาคใต

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สอศ. รวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย

นายชนสรณ จิตภักดี 

คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีฯ

ระดับประเทศ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สอศ. รวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2564

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายณัฐวุฒิ นุมนุม , นายธนาวุฒิ หนูแดง 

เหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล ระดับ ปวช. ประเภททีม

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อวท. (วิทยาลัยเทคนิค

ทุงสง)

นายจิรโชติ ศรีนะพรม ,นายอภิรักษ หม่ืนหาวงศ 

เหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแก็สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท

ทีม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อวท. (วิทยาลัยเทคนิค

ทุงสง)

นายพรชัย ท้ิงเมือง , นายสรวิศ วัฒนสุนทร 

เหรียญทอง ทักษะงานยานยนตแก็สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อวท. (วิทยาลัยเทคนิค

ทุงสง)

นายรัฐพล สุขเพ็ง , นายพิเชษฐ แสงปาน 

เหรียญทองแดง ทักษะงานยานยนตดีเซล ระดับ ปวส. ประเภททีม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อวท. (วิทยาลัยเทคนิค

ทุงสง)

นายชัยวัฒน เรืองออน , นางสาวปาลิตา เกลี้ยงเกตุ 

เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภททีม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวีรภัทร เสนเดช , นายอัทธนีย ชุมกลิ่น , นายธัญธวัช ขำเหนี่ยว ,

นายวีระวัฒน รุงเรือง , นายวรินทร อินทอง 

เหรียญทองแดง การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับ

ปวส.ประเภททีม

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อศจ. (วิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช)

นางสาวภัทรวดี ราตรี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทที่ 3 นักศึกษาปจจุบันนำไปใช

และขยายผลดีเดน โครงการชีววิถีเพ่ือ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สอศ. รวมกับการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย



สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

ส่ิงแวดลอม

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา



2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู



สวนที่ 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

   1.1 ดานความรู 

      1.1.1 เชิงปริมาณ  :  จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รอบแรก  

                         ระดับ ปวช. 3 จำนวน 180 คน 

                         ระดับ ปวส. 2 จำนวน 113 คน 

      1.1.2 เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก

เทียบกับจำนวนผูเรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร คือ 98.30 

                         ระดับ ปวช. 3 คิดเปนรอยละ 98.36 

                         ระดับ ปวส. 2 คิดเปนรอยละ 98.26 

      1.1.3 ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 

ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชชาชีพ 

เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รอบแรก 

 วิทยาลัยใหความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ นอกจากจะจัด

กระบวนการเรียนรู ภายในวิทยาลัยอยางมีคุณภาพแลว อีกสิ่งหนึ่งที่วิทยาลัยเนนย้ำและให

ความสําคัญตลอดมาคือคุณภาพของ ผูสําเร็จการศึกษา จากระบบการจัดการศึกษาของ

วิทยาลัย ซึ่งตองมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่วิทยาลัย กําหนดไวทั้งดาน ทักษะวิชาชีพ 

และ ศิลปะการใชชีวิต นอกจากการตรวจสอบคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาซึ่งเปนผลผลิตจาก

กระบวนการของวิทยาลัย ใหเปนไปตามมาตรฐานแลว สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่วิทยาลัยให

ความสนใจคือ การนําเอาขอมูลคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาไปใชเปนขอมูลยอนกลับ เพื่อพัฒนา

กระบวนการ จัดการศึกษาของวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยวิทยาลัยไดมีการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงศึกษากําหนดอีกทั้งวิทยาลัยยังมี

กระบวนการเตรียมความพรอมผูเรียนเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยวา

เปนไปตามมาตรฐานการสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพและทักษะการใชชีวิตที่เหมาะสม

สอดคลองกับความตองการของภาคการผลิตที่เปนผลผลิตจากกระบวนการของวิทยาลัย และผู

สําเร็จการศึกษามี ศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิตตลอดจนดําเนินการหาขอมูลยอนกลับที่เปน



ประโยชนตอการพัฒนาการจัด การศึกษาของวิทยาลัยตอไป ซึ่งไดดําเนินการเกี่ยวกับคุณภาพ

ของผูสําเร็จการศึกษาดังตอไปนี้ 

      1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  

 ฝายวิชาการไดดําเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพใหกับนักศึกษาศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยโดยฝายวิชาการของวิทยาลัยไดนําขอ

สอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาใชในการทดสอบ

มาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้ฝายวิชาการยังไดจัดหาขอสอบเพิ่มเติม โดยความรวมมือจากกรม

พัฒนาฝมือแรงงานเชียงใหม 19 จัดทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใหกับนักศึกษา รวมถึงได

ความอนุเคระหจากสถานประกอบการเครือขาย ไดใหความรวมมือในการใหขอมูล และเสนอ

แนะแนวทางในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อใชทดสอบกอน สําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ฝาย

วิชาการไดจัดใหมีการปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาเพี่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของ

มาตรฐานการสําเร็จการศึกษาและแนะนําแนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อเขารับ การ

ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามกําหนดการที่ฝายวิชาการไดประกาศใหทราบ นอกจากนี้ ฝาย

วิชาการได จัดทําสรุปผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห เพื่อหา

แนวทางการพัฒนาการ จัดการเรียนรู ของวิทยาลัยฯในปการศึกษาตอไป 

      1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ฝายวิชาการรวมกับฝายกิจการนักศึกษาไดศึกษามาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนรวบรวมผลความ

ตองการดาน สมรรถนะ แรงงานจากสถานประกอบการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

นักศึกษาวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร มาจัดทํารายการเกณฑมาตรฐานสําหรับผูสําเร็

จการศึกษาและนําเกณฑมาตรฐานนี้ไปใชเปนแนวทางในการวัดและประเมินผลการสําเร็จการ

ศึกษาของวิทยาลัย 

 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

   2.1 ดานความรู 

       2.1.1 เชิงปริมาณ 

 ไมมีนักเรียน และนักศึกษาในปการศึกษา 2564 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-net) 

       2.2.2 เชิงคุณภาพ 

 ไมมีนักเรียน และนักศึกษาในปการศึกษา 2564 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-net) 

        2.2.3 ผลสะทอน 

  ไมมีการดำเนินการ ในปการศึกษา 2564 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโย

บายการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ใหถือเปนสิทธิสวนตัวโดย

เฉพาะของนักเรียนนักศึกษาที่จะเขารับการทดสอบตามความสมัครใจ ในปการศึกษา 2564 

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทรนั้นไมมีนักเรียนนักศึกษาเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ



ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

   2.2 ดานทักษะและการประยุกตใช   -ไมมีการดำเนินการ- 

   2.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  -ไมมีการดำเนินการ-

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

   1.1 ดานความรู 

ผูเรียนที่ผานการเรียนในหลักสูตรรายวิชาเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ หรือผานการดำเนิน

ธุรกิจในโครงการหารายไดระหวางเรียน หรือผานการดำเนินธุรกิจในรายวิชาโครงการ หรือเขา

รับคำปรึกษาแนะนำจากครูที่ปรึกษาธุรกิจของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา และผาน

การพัฒนาศักยภาพผูเรียนจากศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา สามารถนำองคความรู

ไปใชในการประกอบธุรกิจไดดวยตนเอง และผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ไดรับผลการประเมิน ในระดับ 3 ดาว 

    1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

ผูเรียนที่เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเปนผูประกอบการหรือการประกอบการอาชีพ

อิสระ จำนวน 40 คน ดำเนินการประกอบธุรกิจ จำนวน 8 ธุรกิจ และมีการขยายผลความรูไป

ยังผูเรียนอื่นๆ  มีการนำสิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัย 

ฯลฯ มาตอยอดเชิงพาณิชยหรือใชในกระบวนการผลิตสินคาหรือบริการ เปนผลใหผูเรียนที่ผาน

กระบวนการบมเพาะการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษา สำเร็จการศึกษาแลวสามารถเปน

เจาของธุรกิจ จำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 82.5 ของผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนา

เปนผูประกอบการหรือการประกอบการอาชีพอิสระ  

    1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ผูเรียนไดนำคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคมาใชในชีวิตประจำวันและวิชาชีพ

ได สามารถติดตามไดจากการเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมโฮมรูม มีการติดตามจาก

คณะกรรมการดำเนินงานอวท. และการเขารวมกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและ

กิจกรรมตาง ๆ ที่วิทยาลัยกำหนด มีการสรุปผล รายงานผล ทุกภาคเรียนอยางเปนระบบและ

ตามขั้นตอน โดยผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

2. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

   2.1 ดานความรู 

สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

ในการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานในระดับตาง ๆ โดยคณะครูผูควบคุมการ

แขงขันทักษะวิชาชีพแตละประเภททุมเทใหกับนักเรียน นักศึกษาทั้งในสวนของการฝกฝน



ทักษะและการเขารวมการแขงขันในระดับตาง ๆดวยดี        

    2.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาสามารถใชทักษะ ความรู ประสบการณที่ไดจากหองเรียนมาบูรณา

การเพ่ือใชในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และแกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี     

    2.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่เขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ ซึ่งเปนตัวแทนของสถานศึกษา

ปฏิบัติตามกฎกติกา การแขงขันอยางดี และเคารพการตัดสินของคณะกรรมการ มีมีน้ำใจของ

นักกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนอาชีวศึกษา

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

   1.1 ดานความรู 

 ผูสำเร็จการศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการและทฤษฎี แนวปฏิบัติตางๆ

ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงานโดยเนความรูเชิงทฤษฎีและขอเท็จจริงเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาและระดับศึกษา 

   1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

 ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 11 มีทักษะวิชาชีพและ

ทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชใน

การปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

   1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

              ผูสำเร็จการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยดี 

มีความภาคภูมิใจ รักษาเอกลักษณ ขนบะรรมเนียมและประเพณีไทย  เคาระกฏหมาย เคารพสิ

ทิของผูอื่น  มีความรับผิดชอบ ตามบทบาทหนาที่ของตนเอง ตามการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิตสาธาณะ  รักษาสิ่งแวดลอม 

 

2. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

   2.1 ดานความรู 

ผูเรียนมีความรูและเขาใจในถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยผูเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป เปนคนดี 

แสดงออกทั้งในดานจิตใจและพฤติกรรมโดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสีย

สละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มี

ภาวะผูนำกลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มี

จิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสถานศึกษามีการสงเสริม

สนับสนุนใหผูเรียน รวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึง



ประสงคตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) 

และปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององคการฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากำหนด ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติโดยไดรับผล

การประเมินองคการมาตรฐานดีเดนระดับกลุมจังหวัด ในระดับเหรียญทอง 

   2.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

ผูเรียนมีการบูรณาการกิจกรรมตาง ๆ โดยไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสงเสริม พัฒนา

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหกับผูเรียนในสถานศึกษาตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการ

นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ทำใหผูเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป เปนคนดี กลา

แสดงออกทั้งในดานจิตใจและพฤติกรรมโดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสีย

สละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มี

ภาวะผูนำกลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มี

จิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปรากฏผลการประเมินการจัด

กิจกรรมขององคการฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ทั้งในระดับสถาน

ศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติโดยไดรับผลการประเมินองคการมาตรฐานดีเดน

ระดับกลุมจังหวัด ในระดับเหรียญทอง 

  2.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ผูเรียนไดนำคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคมาใชในชีวิตประจำวันและไดมีการ

ติดตามจากครูผูสอนในแตละรายวิชา มีการติดตามจากครูที่ปรึกษาในการเขารวมกิจกรรมหนา

เสาธง กิจกรรมโฮมรูม มีการติดตามจากคณะกรรมการดำเนินงานอวท. ในการเขารวมกิจกรรม

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและกิจกรรมตาง ๆ ที่วิทยาลัยกำหนด มีการสรุปผล รายงานผล 

ทุกภาคเรียนอยางเปนระบบและตามขั้นตอน โดยผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

 

3. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

   3.1 ดานความรู 

ผูสำเร็จการศึกษา มีองคความรูตามโครงสรางหลักสูตรระดับ ปวช. และ ปวส. ผานการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา และประสบการณการฝกปฏิบัติตามสาขาอาชีพไมนอย

กวา 360 ชั่วโมง ในระดับ ปวช. และ 1 ปการศึกษา ในระดับ ปวส. (ทวิภาคี) สามารถนำองค

ความรูไปใชในการประกอบวิชาชีพหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได 

  3.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

ผูสำเร็จการศึกษาในปที่ผานมา จำนวน 248 คน เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 

150 คน และระดับ ปวส. จำนวน 98 คน ผูสำเร็จการศึกษาสวนใหญจะศึกษาตอในระดับที่สูง

ข้ึน คิดเปนรอยละ 70.96 จากจำนวนผูสำเร็จการศึกษาทั้งหมด ผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ

โดยประกอบอาชีพอิสระ หรือทำงานในสถานประกอบการ มีจำนวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 

14.52 ซึ่งเห็นไดวาผูสำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู ทักษะมาประยุกตใชในการประกอบ



อาชีพหรือศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนได  

  3.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ผูเรียนไดนำคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคมาใชในชีวิตประจำวัน สามารถ

ติดตามจากการเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมโฮมรูม การติดตามจากคณะกรรมการ

ดำเนินงานอวท. ในการเขารวมกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและกิจกรรมตาง ๆ ที่

วิทยาลัยกำหนด มีการสรุปผล รายงานผล ทุกภาคเรียนอยางเปนระบบและตามขั้นตอน โดยผู

เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยูในระดับ ยอดเยี่ยม

  2) จุดเดน

  ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู 

              1. ผูเรียน มีสนใจและตองการประกอบอาชีพอิสระหรือเปนเจาของกิจการ เห็นไดจากผูเรียนที่ผาน

กระบวนการบมเพาะการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษา สำเร็จการศึกษาแลวสามารถเปนเจาของธุรกิจ รอยละ 82.5 

ของผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบการอาชีพอิสระ 

              2. สถานศึกษามีการวางแผนนโยบายและโครงการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนให ผู

เรียนเกิดสมรรถนะท่ีแทจริง เพ่ือใหผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพที่สถานประกอบการยอมรับ  

              3. สถานศึกษามีการทําความรวมมือกับสถานประกอบการในจังหวัดเพื่อการจัดการเรียนการสอน รวม

กันรวมถึงการจัดประชุมเพ่ือทําความรวมมือและการพัฒนากระบวนการ จัดการเรียนการสอนรวมกัน เพื่อใหผูเรียน

มีมาตรฐานวิชาชีพเปนที่ยอมรับ  

              4. ผูสําเร็จการศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ผานเกณฑในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

              5. สถานศึกษามีการทดสอบมาตรฐานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานใหกับนักศึกษาที่จะสําเร็จ การศึกษา

เพ่ิมเติม  

              6. ทางงานวัดผลและประเมินผล ไดจัดทำแบบสำรวจ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-net) ใหกับ นักเรียน นักศึกษาที่ตองการที่จะทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-net) ประจำปการศึกษา 2564 แตนักเรียน นักศึกษา ไมประสงคที่จะทำการทดสอบ 

 

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

                1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานในระดับ

สถานศึกษาและสงเสริมใหตัวแทนของทักษะตาง ๆ เขารวมการแขงขันในระดับตาง ๆ โดยคณะครูผูควบคุมทีม

ทุมเทแรงกายแรงใจในการฝกฝนตัวแทนเพ่ือฝกซอมและเขารวมการแขงขันในระดับตาง ๆ 

 

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

               1. สถานศึกษา บุคลากร นักเรียนนักศึกษามีความรู เขาใจ ตระหนักและใหความสำคัญกับ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนในทุก ๆ ดาน โดยผูเรียนมีความรูและเขาใจ สามารถบูรณาการนำคุณลักษณะที่

พึงประสงคมาปรับประยุกตใชกับชีวิตประจำวันและการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาไดเปนอยางดี   

               2. นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. จะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  ระดับ 

ปวช. ศึกษาตอจำนวนรอยละ 88 ระดับ ปวส. ศึกษาตอจำนวนรอยละ 44.90  โดยผูสำเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช. 



และระดับ ปวส. ศึกษาตอรวมทั้งสิ้น คิดเปนรอยละ 70.96 จากจำนวนผูสำเร็จการศึกษาทั้งหมด  

               3. สถานศึกษามีระบบการจัดการเรียนการสอนตามสาขาวิชา จำนวนทั้งหมด 10 สาขาวิชา ครูผูสอน

มีคุณวุฒิและมีจำนวนตามเกณฑ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง เปนผูที่ฝกใฝคุณธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครู ผูเรียนมีความตั้งใจศึกษาหาความรู จากครูผูสอนในหองเรียน และมีการศึกษาคนควาเพิ่มเติมตามที่ไดรับมอบ

หมาย แสวงหาความรูเพ่ิมเติม มีการฝกทักษะการเรียนรูลงมือปฏิบัติและทดลองจริง มีการฝกประสบการณวิชาชีพ

ตามระยะเวลาและมาตรฐานของหลักสูตรวิชาชีพ

  3) จุดท่ีควรพัฒนา

  ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู 

              1. สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะวิชาชีพเพื่อนำทักษะหรือองคความรูที่มีไปสูการประกอบ

อาชีพอิสระหรือเปนเจาของกิจการได  อาทิ สนับสนุนการดำเนินงานของศูนยบมเพาะฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู

เรียนใหมีประสบการณ การทำธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา และนำความรูและประสบการณตอยอดไปเปนผู

ประกอบการ ซึ่งจะเปนแนวทางในการสรางอาชีพและสรางรายไดตอไปในอนาคต 

              2. สถานศึกษาควรกําหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพกอนการสอบปลายภาคเรียนประมาณ 2 สัปดาห 

และสําหรับนักศึกษาที่ไมผานมาตรฐานวิชาชีพในรอบแรกใหทําการแกไขกอนวันที่ 30 มีนาคม ของทุกปการศึกษา 

เพ่ือใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไดในรอบจบไมพรอมรุน 

 

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

                1. ควรมีระยะเวลาในการฝกซอมใหกับตัวแทนในการทบทวนทักษะ ความรูใหมากขึ้น และสถาน

ศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณในสวนของวัสดุที่จะใชในการฝกซอมในแตละทักษะวิชาชีพใหมากขึ้น 

 

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

               1. สถานศึกษาควรบูรณาการกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริม สนับสนุนคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

ท่ีมีลักษณะกิจกรรมคลายคลึงกันเขาดวยกัน เพื่อลดจำนวนการดำเนินกิจกรรม และสงเสริมสนับสนุนกลุมกิจกรรม

ใหม ๆ เพื่อใหเกิดความหลากหลายในการดำเนินกิจกรรมของผูเรียน 

               2. สถานศึกษาควรสงเสริมใหผูสำเร็จการศึกษาเขาสูตลาดแรงงาน หรือนำทักษะหรือองคความรูที่มีสู

การประกอบอาชีพอิสรหรือเปนเจาของกิจการได 

               3. การพัฒนาส่ือการเรียนรู ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีการศึกษาและกระบวนการเรียนรูตาม

มาตรฐานวิชาชีพ การสรางบทเรียนใบความรูเพ่ือแกไขจุดดอยท่ีมีผลตอการวิจัยในชั้นเรียน สรางองคความรูคูกับ

คุณธรรมใหสอดคลองกับอัตลักษณ เอกลักษณ และปรัชญาของวิทยาลัย

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู 

              1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

สามารถประสบผลสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระได 

              2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรสงขอสอบมาตรฐานวิชาชีพใหกับวิทยาลัยลวงหนา

ตั้งแตตนภาคเรียนที่ 2 เพ่ือใหทางสถานศึกษาไดกำหนดการสอบมาตรฐานไดอยางชัดเจนเพื่อใหสงผลประโยชนตอ



นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา 

 

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

                1. สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณในการฝกซอมของผูเขาแขงขันทักษะใหมากขึ้น คณะครู 

บุคลากรทางการศึกษาควรสงเสริม สนับสนุน และคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ศึกษาเพื่อสงแขงขันทักษะวิชาชีพในทุก 

ๆ ทักษะ และควรนำผลการแขงขันทักษะในปกอนหนามาประชุม เสวนารวมกันเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผูเรียน 

และรวมกันหาแนวทางในการชวยใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในดานผลการแขงขันในระดับตาง ๆ ใหมากขึ้น

 

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

                1. ครูผูสอน ครูที่ปรึกษาชมรม ครูที่ปรึกษาอวท. ควรสงเสริมสนับสนุนและกระตุนผูเรียนใหมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคในทุก ๆ ดาน และอยางตอเนื่อง ควรมีการรายงานผลใหผูบริหารทราบอยางเปนระบบ 

                2. สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุนและสรางความเชื่อม่ันใหผูสำเร็จการศึกษามีความพรอมดาน

ความรู ทักษะวิชาชีพ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของแรงงานระดับฝมือ สามารถ

ประสบผลสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระได 

                3. การสนับสนุนและสงเสริมนโยบายการศึกษาและการจัดระการศึกษาใหเปนไปตามกรอบอัตรา

กำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสรางอาชีพของผูจบการศึกษาและเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติใหกาวสูสากล  ควรมี

การสนับสนุนดานการศึกษาวิชาชีพและการประกอบอาชีพตามแผนและนโยบายที่ไดกำหนดไวในยุทธศาสตรการ

ศึกษาสายอาชีพ

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

     สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน 

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ในสวนของสถานศึกษา มีการดำเนินการในดานการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบคือ  

 1. มีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 

 2. สถานประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 

 3. มีหลักสูตรที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาด

แรงงาน 

 4. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน คือมีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 มีคาคะแนนเทากับ 4 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

 

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ



กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

     สถานศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีการสงเสริมใหสาขา

วิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติมเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวนสาขาวิชา

และสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ดังนี้  

 ระดับ ปวช. มีทั้งหมด 9 สาขาวิชา 10 สาขางาน 

 ระดับ ปวส. มีทั้งหมด 9 สาขาวิชา 9 สาขางาน 

มีจำนวนสาขางานที่ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติมเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 19 สาขา

งาน คิดเปน รอยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน คาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

   สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผู

เรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาตาม

ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียน สงเสริมสนับสนุนใหครู

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาใหถูกตองครบถวนสมบูรณ โดยกำหนดใหคุณครูจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรู ดังนี้ 

       1.มีการวิเคราะหหลักสูตรมุงเนนสมรรถนะอาชีพ  

       2.บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

       3. รูปแบบการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย  

       4. มีการใชสื่อเทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  

       5. แผนการจัดการเรียนรูใชการประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีที่หลากหลาย เมื่อเทียบ

กับเกณฑการประเมิน มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 คาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม 

 

2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

      สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผู

เรียนตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาตามระเบียบหรือขอบังคับ

เกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่



เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน ผลการปฏิบัติงานของครู คิดเปน 

รอยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน คาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม    

 

3. การจัดการเรียนการสอน 

   3.1 ดานความรู 

ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผู

เรียนเปนสำคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลงเรียนรู และทำวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการ

จัดการเรียนรูu 

เชิงปริมาณ   ครูมีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่สอน  จำนวน 41  คน   ครูมีแผนการจัดการเรียนรู

ครบทุก รายวิชาจำนวน 42 คน   ครูจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ  จัดการเรียนรู 

จำนวน 42  คน  ครูใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการ   จัดการเรียนการสอน จำนวน 42 

คน  ครูทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู  จำนวน 42  คน 

เชิงคุณภาพ. ครูมีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่สอน คิดเปน รอยละ 97.61   ครูมีแผนการจัดการ

เรียนรูครบทุกรายวิชา คิดเปนรอยละ 100   ครูจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ จัดการ

เรียนรู คิดเปนรอยละ 100 ครูใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการ จัดการเรียนการสอน คิดเปน

รอยละ 100  ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100 

     3.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

         ครูไดจัดทำแผนพัฒนาตนเอง และไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง มีการนำผล

การพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความ

ตองการของผูเรียนตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา   

     3.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

         คุณธรรมจริยธรรมมีความสำคัญในการรักษามาตรฐานวิชาชีพ และที่ทำใหครูมีความ

พรอมที่ จะ ปฏิบัติงานดวยความรักงานและบุคคลที่ เกี่ยวของ แตครูยังมีปญหาคณธรรม

จริยธรรมทั้งดานความรูเจตคติและทักษะทางคุณธรรมที่ไมเพียงพอ การพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมของครูจึงตอง เนนการพัฒนาความเขาใจอยางถองแทในคุณธรรมจริยธรรมและ

พัฒนาดวยชุดจริยธรรมที่ครบวงจร 

 

4. การบริหารจัดการชั้นเรียน 

    4.1 ดานความรู 

             ครูผูสอน จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำ

ชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบันตลอดจนใชเทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่

เอื้อตอการเรียนรู    ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผู

เรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ 



    4.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

             ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูโดยจัด

หองเรียนใหสะอาด อากาศ ถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุม

ประสบการณและการจัดกิจกรรม มีปายนิเทศ หนวยการเรียนรู เด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพ

แวดลอมในหองเรียน ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพ บริบทของสถานศึกษา สง

ผลใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  

    4.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

             ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดชั้นเรียน 

จัดสภาพหองเรียน ที่สวยงามและเอื้อตอการเรียนรู ใหเปนหองเรียนคุณภาพ มีมุมการเรียนรู

ตามกลุมสาระ จัดสื่อการเรียนการ สอนที่เหมาะสมและเพียงพอ สงเสริมใหพี่สอนนอง ใหเด็กที่

เรียนเกงชวยเหลือเด็กที่เรียนออนกวา ครูและ ผูเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดี มีปฏิสัมพันธเชิงบวก มี

การเสริมแรงใหกับผูเรียนโดยใหคำชมเชยและรางวัลในบางโอกาส มีกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียน 

มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน โดยมีการฝกใหผูเรียนรูจักการแบงปน มีน าใจ ชวยเหลือผูอ่ืน กิจกรรม

ที่จัดในการพัฒนาผูเรียน ไดแกทักทายตอนเชา เพื่อนชวยเพื่อน พี่ชวยนอง สงผลใหครูมีการ

บริหาร จัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

 

 

5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ครูผูสอนทุกคนมีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวม

การพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 100 โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการ

พัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป มีการนำผลจากการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง

และการพัฒนาวิชาชีพ และมีนวัตกรรมจากการจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่

ไดรับการยอมรับ ในทุกแผนกวิชา 

 

6.การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

  1. เชิงปริมาณ  

  มีหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน

จำนวน 5 หอง 

  2. เชิงคุณภาพ 

 1. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเตอรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน 

        2. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัย

ในการจัดเก็บและใชขอมูล 

  3. ผลสะทอน  



     การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ผลการ

ประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา อยูในระดับกำลังพัฒนา

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

   1.1 เชิงปริมาณ  

 ผูบริหารสถานศึกษา ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ ทั้ง ๔ ฝาย  

   1.2 เชิงคุณภาพ 

ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนและจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการดาน

ตาง ๆ 

ผูบริหารสถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมอบหมายใหงานศูนย

ขอมูลระบบสารสนเทศจัดทำโครงการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต 

   1.3 ผลสะทอน 

การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการประเมิน

คุณภาพระดับสถานศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม โดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้ 

        1. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        2. ผูบริหารสถานศึกษามีการนำผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษา 

 

2. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม

   2.1 ดานความรู 

 วิทยาลัยจัดสถานที่ใหนักเรียน นักศึกษาหรือบุคลากรใชอาคารสถานที่ หองเรียน หอง

ปฏิบัติการ โรงฝกงาน และงานฟารม มาใชเปนสถานที่ศึกษาความรูในดานตางๆ กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรมปละความสามารถในวิชาชีพ      

   2.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

 วิทยาลัยมีหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และงานฟารมเปนสถานที่ในการพัฒนา

ทักษะดานตางๆ และนำเครื่องมืออุปกรณมาประยุกตใช พัฒนาใหเกิดความเหมาะสมกับ

วิชาชีพของตนเอง         

   2.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 วิทยาลัยมีหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และงานฟารม เปนสถานที่ที่มีกฎ 

ระเบียบ วินัย เมื่อบุคลากรเขาไปใชสถานที่ นั้นๆ ก็ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เพื่อ



ใหสอดคลองกับสถานที่เหลานั้น    

 

 

3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

   3.1 ดานความรู 

 วิทยาลัยพัฒนาสภาพแวดลอมดานสาธารณูปโภคใหมีความเหมาะสมในการจัดการเรียน

รู     

   3.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

 วิทยาลัยจัดใหมีกำลังพล ฝกอบรม บุคลากรใหมีความรูความสามารถในการแกปญหา 

ดานสาธารณูปโภคอยูเสมอ สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว และทันเวลา    

   3.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 วิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง สามารถ

สรางความเชื่อม่ันใหกับองคกรได  

 

4. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

   4.1 ดานความรู 

 สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอม และเพียงพอ

สำหรับใหครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนหรือผูที่สนใจ ใชบริการคนควาหาความรู   

    4.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

  มีแหลงเรียนรู หรือสื่ออุปกรณ หองเรียน หองปฏิบัติการ ครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษา  

    4.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด มีสภาพแวดลอม เอ้ือตอการศึกษา คนควาของครู 

บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูที่สนใจ  

 

5. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

   5.1 เชิงปริมาณ  

  เครือขายอินเตอรเน็ต ไดรับการพัฒนาทั้งระบบ 

   5.2 เชิงคุณภาพ 

 1. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเตอรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน 

        2. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัย

ในการจัดเก็บและใชขอมูล 

   5.3 ผลสะทอน 

ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสนเทศภายในสถานศึกษา ผลการประเมิน

คุณภาพระดับสถานศึกษา อยูในระดับดีเลิศ มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการ

ภายนอกสถานศึกษา



4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 

  1.1 ดานความรู 

 ผูเรียนมีความรู ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ ดาน

ธุรกิจและบริการ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน       

  1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

       - ผูเรียน ผูสอน มีวิธีคิดอยางเปนระบบ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสรางสรรค และ

นำผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ไปใชในการพัฒนาชุมชน สังคม  

       - ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพดานธุรกิจ

และบริการ ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอยางเทาเทียม       

 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 ผูเรียนมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสน กษัตริย ศิลปะ วัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

มีคุณธรรม และเจตคติ ที่ดีตอวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน

  2) จุดเดน

  ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

             1. มีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 

      2. สถานประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 

      3. มีหลักสูตรที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

      4. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

             5.มีจำนวนสาขางานที่ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา

เดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 19 สาขางาน คิดเปน รอยละ 100  

 

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

             1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ครูไดจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 

และไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง มีการนำผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู

เรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา   

         ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนน  ผูเรียนเปน

สำคัญ จัดการเรียนการสอนตรง ตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ สอนที่หลากหลาย มีการวัดและ

ประเมินผล ตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลงเรียนรู และทำ วิจัย  เพื่อพัฒนา

คุณภาพจัดการเรียนรูและ แกปญหาการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ  99.57    มีคุณภาพอยูในระดับ “ ยอดเยี่ยม 

“ 

             2. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดชั้นเรียน จัดสภาพหองเรียนที่สวยงาม

และเอื้อตอการเรียนรู ใหเปนหองเรียนคุณภาพ    กิจกรรมที่จัดในการพัฒนาผูเรียน ไดแกทักทายตอนเชา เพื่อน



ชวยเพื่อน พ่ีชวยนอง สงผลใหครูมีการบริหาร จัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

             3. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียน

และวัยทำงาน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ 

             4. ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการ

สอน ผลการปฏิบัติงานของครู คิดเปน รอยละ 100  

              5. ครูผูสอนทุกคนมีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 100 ทุก

แผนกวิชา 

 

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ 

                1. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ

และใชขอมูล ตามคำสั่งวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 

                2. มีการวางแผนในการดำเนินงานการเชื่อมโยงการบริหารจัดการทั้งภายใน-นอกสถานศึกษา โดยใช

วิธีที่หลากหลาย และแยกประเภทการเผยแพรตามกลุมเปาหมาย ดังนี้ 

                   1. กลุมเปาหมาย ภายในวิทยาลัยฯ ไดแก 

               - ครู อาจารย เจาหนาที่ บุคลากรทางการศึกษา การเผยแพรขาวสารของวิทยาลัยฯ ผานชอง

ทางออนไลนกลุม (Line) คือ กลุม Line  บุคลากร วก.หัวไทร 

               - นักเรียน นักศึกษา การเผยแพรขาวสารของวิทยาลัยฯ ผานชองทางการประชาสัมพันธเสียง

ตามสาย การติดปายประกาศ และผานชองทางออนไลน (Facebook) งานประชาสัมพันธ วิทยาลัยการอาชีพ

หัวไทร 

                  2. กลุมเปาหมาย ภายนอกวิทยาลัยฯ ไดแก 

              - บุคคลทั่วไป มีข้ันตอนคือ งานประชาสัมพันธ บันทึกขอมูลขาวสาร และภาพ สงยังงานศูนย

ขอมูลสารสนเทศ เพ่ือทำการเผยแพรขาวสารของวิทยาลัยฯ ผานชองทาง Web site วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 

http://www.hicc.ac.th/ และผานชองทางออนไลน (Facebook) งานประชาสัมพันธ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 

เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่สนใจในขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ ทราบขอมูลขาวสารตางๆ ของวิทยา

ลัยฯ 

             - หนวยงานภายนอก มีข้ันตอนคือ งานหรือฝายตางๆ ในวิทยาลัยฯ แจงงานบริหารงานทั่วไป 

เพ่ือจัดทำหนังสือราชการ แจงขาวสารวิทยาลัยฯ แกหนวยงานตางๆ และมีการรับสงขอมูลผานอีเมลของวิทยาลัย  

                  3. สถานศึกษามีพ้ืนท่ี มีอาคารวิทยบริการ จำนวน 1,000 ตร.ม. 

                  4. วิทยาลัยมีการพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และงานฟารม ใหมีเครื่องมือและ

อุปกรณที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาหาความรูตลอดเวลา  

                  5. วิทยาลัยปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหมีความเหมาะสม สวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือตอการจัดการ

ศึกษา  

 

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 



                สถานศึกษามีการจัดการศึกษาวิชาชีพโดยรวมมือกับสถานประกอบการ และหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนเพื่อใหผูเรียนสามารถไปประกอบอาชีพไดเปนอยางดี

  3) จุดท่ีควรพัฒนา

  ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

             - ไมมี -  

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

                1. ควรเพ่ิม และปรับปรุงอุปกรณการเชื่อมโยงระบบอินเตอรเน็ต ใหรองรับการเชื่อมโยงระบบ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง   

                2. กำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพผูสอน โดยกำหนดเปนรายปถึงรายละเอียดการพัฒนาศักยภาพ 

หรือ การเขาสูตำแหนงทางวิชาการ  

                3. วางระบบการนิเทศการสอนโดยมุงเนนที่ผลลัพธการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูของอาจารย 

และ ใหขอเสนอแนะกับผูสอน  

                4. ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ไดแยกออกเปน 2 สวนคือ  

                    ปญหาจากภายใน ไดแก  

                   - การขาดแคลนสื่อเทคโนโลยี   

                   - การขาดแคลนสื่อที่เปนหนังสือเสริมความรู 

                   - โตะ เกาอี้ ไมพอเพียงสำหรับนักเรียน  

                    ปญหาจากภายนอก ไดแก  

                   - สถานศึกษามีพ้ืนท่ีในการดูแลมาก แตขาดบุคลากรที่ตองดูแล  

                   - อาคารตางๆ ที่มีอยูเดิมชำรุดทรุดโทรม  

                   - อาคารเอนกประสงคไมเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน  

                   - ถนนและสาธารณูปโภคภายในสถานศึกษา 

 

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ 

                1. อุปกรณไมรองรับการเชื่อมโยงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

                2. จัดใหมีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

                3. สถานศึกษาไมมีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียน เขาใชบริการศูนยวิทยบริการ 

                4. วิทยาลัยมีหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และงานฟารม มีอายุการใชงานเปนเวลายาวนาน 

ควรมีการปรับปรุงใหอยูในสภาพที่ดี ปลอดภัย รวมไปถึงอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรใหใชปฏิบัติงานไดเต็ม

ประสิทธิภาพ 

                5. วิทยาลัยตองพัฒนาสภาพตัวอาคารตางๆ สถานที่พักผอนหยอนใจ ระบบน้ำ เพื่อการบริโภค 

ระบบไฟฟาแสงสวาง และทางเดิน  

 

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 



                เนื่องดวยสถานการณโควิด 19 จึงไมไดจัดทำแผนและคูมือการฝกอาชีพรวมกับสถานประกอบการใน

การวิเคราะหจุดประสงครายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝกอาชีพ

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

               - ไมมี -  

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

                1. ควรปรับปรุงอุปกรณการเชื่อมโยงระบบอินเตอรเน็ต ใหรองรับการเชื่อมโยงระบบอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง 

                2. ควรเพ่ิมจำนวนครูผูสอน เพื่อใหคลองกับสัดสวนกับผูเรียนและผูสอน และรายวิชาที่จัดการศึกษา 

                3. ดานการปรับปรุงอาคารสถานที่ ดานการพัฒนาปรับปรุงหองเรียน และหองพิเศษดานการพัฒนา 

ปรับปรุงสุขอนามัย  

                4. ดานบริหารจัดการชั้นเรียนไดแก ดานการจัดมุมประสบการณและแหลงเรียนรูดาน ความ

ปลอดภัย ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการมีสวนรวมของบุคลากรทั้งหมด ดานงบประมาณ ดาน การประเมินชั้น

เรียนและสิ่งแวดลอม  

                5. สำหรับการจัดการชั้นเรียนและการควบคุมชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 นั้น  ครูควรมีการจัดการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

ใหม เนนใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองโดยมีตัวครูผูสอนเปนผูแนะนำ การจัดการเรียนการสอนตองตอบสนอง

ตอความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ 21ที่ผูเรียนควรไดรับ 

 

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ 

                1. ควรมีอุปกรณที่รองรับการเชื่อมโยงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และใหครอบคลุมพื้นที่ใชงาน

ภายในสถานศึกษา 

                2. สถานศึกษาควรรับบุคลากรที่จบการศึกษา ดานบรรณารักษโดยตรง มาประจำศูนยวิทยบริการ 

เพ่ือรองรับงานหองสมุด 

                3. ปรับปรุง ซอมแซม หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน แลงานฟารมใหดีกวาที่เปนอยู 

                4. ปรับปรุง ซอมแซมระบบสาธารณูบริโภคใหดีกวาที่เปนอยู  

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

                 - ไมมี -

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ



1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

   วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร มีรูปแบบการบริหารแบบเปดโอกาสใหทุกคน ทุกฝายและทุกภาค

สวนมีสวนรวมและใชหลักธรรมาภิบาล จึงทำใหการขับเคลื่อนงานตาง ๆ เปนไปอยางราบรื่น 

บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีความสุข

 -  มีคำสั่งแตงตั้ง บุคลากรใหปฎิบัติหนาที่ครบถวนตามแผนภูมิการบริหารสถานศึกษา

อาชีวศึกษา 

 -  มีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ซึ่งบุคคลที่ไดรับแตงตั้งเปนตัวแทน

ของแผนกวิชาทุกๆ แผนก 

 -  มีคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งแตงตั้งโดยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

แตงบุคคลภายในและบุคคลภายนอกองคกรปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามโครงสราง 

 -  มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตาง ๆ เพื่อใหความเห็นชอบการดำเนินงาน 

เชน ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป ประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 

 

2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

    สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย มีเครือขายความรวม

มือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝกในสถาน

ประกอบการ มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมีการ

ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 

   3.1 ดานความรู 

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการ

วิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 

และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม   

  

   3.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

 ผูเรียนเกิดทักษะและการประยุกตใชความรูความสามารถในการสรางประโยชนใหกับ

ชุมชนและสังคม              

  

    3.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 ผูเรียนมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสน กษัตริย ศิลปะ วัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

มีคุณธรรม และเจตคติ ที่ดีตอวิชาชีพ เปนผูมีจิตอาสาและสรางประโยชนเพื่อสวนรวม



4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

1. ดานความรู 

        นักเรียน นักศึกษา ไดนำกระบวนการวิจัยมาพัฒนาตนเอง และงานที่เกี่ยวของ ผลงาน

ของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย รวมทั้งหมด 111 ผลงาน

ประกอบดวย 

ระดับ ปวช.จำนวน  66 ผลงาน 

ระดับ ปวส. จำนวน 45 ผลงาน 

 

2. ดานทักษะและการประยุกตใช 

นักเรียน นักศึกษา ไดนำทักษะในการทำโครงงานมาประยุกตใชกับวิชาชีพที่เรียน 

 

3. ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

นักเรียน นักศึกษา ไดเรียนรูในการทำงานรวมกัน  การทำงานเปนทีม

  2) จุดเดน

  ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

                1. สถานศึกษามีแผนงานในการใหบริการวิชาการตอชุมชนและสังคมอยางครบถวนตาม พันธกิจ มี

โครงการบริการวิชาการใหแกชุมชนสังคมโดยสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง                                                  

. 

                2. องคกร หนวยงานภายนอก ชุมชน หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา  ใน

การใหบริการชุมชนและจิตอาสา  

                3. สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ

จัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัย 

                ผูบริหารสถานศึกษา สนับสนุน ใหบุคลากรทางการศึกษา ใหดำเนินจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ

  3) จุดท่ีควรพัฒนา

  ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

                สถานการณปจจุบันสงผลตอการดำเนินงานทำใหสถานศึกษาเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมและลด

จำนวนกิจกรรมลง  

 



ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัย 

                 พัฒนาชิ้นงานสิ่งประดิษฐใหสมบูรณ สามารถนำไปใชงานไดจริง  และสามารถนำไปใชงานกับชุมชน

ได

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

                - ไมมี -  

 

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัย 

               สิ่งประดิษฐทุกชิ้นควรนำไปตอยอดธุรกิจตางๆ หรือชุมชนได



สวนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

ผลรวมคะแนนท่ีได 100

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู  

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 3 9

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4

ผลรวมคะแนนท่ีได 13

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 52.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 3 6

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 2 5 10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75



ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ผลรวมคะแนนท่ีได 91

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 95 95.79

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม
3 1 3

ผลรวมคะแนนท่ีได 13

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 52.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 1 2

ผลรวมคะแนนท่ีได 77

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 85 90.59



ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 65

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 65 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนท่ีได 30

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 30 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน



ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 45 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 1 3

ผลรวมคะแนนท่ีได 3

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 15 20.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 92.73

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 100

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 52

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 95.79

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 90.24

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 52

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 80



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 20

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 90.10

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

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

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)



สวนที่ 6 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้



สวนที่ 7 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)


